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PRATARMĖ
Nepriklausomybës metai atnešë Lietuvai nemaþai permainø ir laimë-

jimø, bet kartu ir nemaþai negandø. Nusikalstamumas – viena iš didþiau-
siøjø. Stulbinanti nusikalstamumo statistika, milijonais skaièiuojama þala,
daugybë nusikaltimø aukø, gyventojø nerimas, baimë, pasipiktinimas – tai
didëjanèio nusikalstamumo padariniai.

Visuomenës nerimas skatino ástatymø leidëjà, vyriausybæ bei kriminali-
nës justicijos institucijas imtis skubiø ir drastiškø priemoniø. Nusikalsta-
mumo prevencijos priemones numato kiekviena politinë partija, kiekviena
vyriausybë, kuriamos ir ágyvendinamos kompleksinës kovos su nusikalsta-
mumu programos. Nusikaltimai nuolat yra visuomenës ir þiniasklaidos dë-
mesio centre. Šalies kalëjimai perpildyti. Milijoninës lëšos, kurios galëtø
bûti skirtos sveikatos apsaugai, kultûrai, verslo plëtrai, leidþiamos ákali-
nimo vietoms statyti ir árengti, nusikalstamumo kontrolei, daugybei krimi-
nalinës justicijos institucijø (policijai, prokuratûrai, teismams ir t.t.) išlai-
kyti.

Nepaisant visø šiø pastangø, sunku pastebëti poþymiø, rodanèiø, kad
pavyko uþkirsti kelià nusikalstamumui – jis toliau didëja. Atsiranda naujø ir
itin sunkiai kontroliuojamø jo formø (organizuotas nusikalstamumas, ko-
rupcija), nerimà kelianèias formas ir mastà ágyja tradicinis nusikalstamu-
mas. Viso to padariniai – didëjantis gyventojø nerimas, netikëjimas krimi-
nalinës justicijos gebëjimu kontroliuoti padëtá, maþëjantis pasitikëjimas
demokratine valstybe, „grieþtos tvarkos” nostalgija.

Tiksliai ir blaiviai ávertinti padëtá, didinti nusikalstamumo kontrolës
veiksmingumà, rasti tinkamesnes veiklos priemones gali kriminologija.

Kriminologija jau antrà dešimtmetá dëstoma Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose. Didelis privalomas kriminologijos kursas dëstomas Lietuvos teisës
universitete ir Vilniaus universiteto Teisës bei Filosofijos fakultetuose,
Vytauto Didþiojo universitete. Tradiciškai kriminologija dëstoma teisës
specialybës studentams, taèiau vis aktualesnë ji tampa ir kitø specialybiø
studentams, pirmiausia bûsimiesiems valdymo specialistams, ekonomis-
tams, verslininkams, þurnalistams. Jie kasdien savo profesinëje veikloje
susiduria su nusikalstamumu bei giliausiomis jo šaknimis. Nuo jø pozicijos
bei veiklos, ne maþiau nei nuo kriminalinës justicijos pastangø, priklauso
nusikalstamumo prevencijos sëkmingumas.

Šis kriminologijos vadovëlis skiriamas ávairiø srièiø specialistams, dël
vienos ar kitos prieþasties susiduriantiems su nusikaltimais ir nusikalsta-
mumu, ir pirmiausia teisës specialybiø studentams. Visi jie studijuoja bau-
dþiamàjà teisæ ir procesà ir turi aiškiai suvokti, kaip ástatymai veikia iš tik-
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røjø, ar juos taikant pasiekiami ástatymø leidëjo uþsibrëþti tikslai, nuo ko-
kiø socialiniø, psichologiniø, ekonominiø veiksniø priklauso, kad ástatymas
veiktø sëkmingai. Visa tai studentai suþino studijuodami kriminologijà.
Neturëdami kriminologijos þiniø jie bûtø tik akli ástatymo taikytojai.

Kriminologijos vadovëlis bus naudingas ir teisininkams, kurie dirba ar
ruošiasi dirbti verslo, ekonomikos, gamtosaugos, valstybës valdymo srityse
(administracinës, komercinës teisës specialistams), bei kitø specialybiø stu-
dentams, t.y. visiems, kas turi suvokti sudëtingiausius, problemiškiausius
visuomenës funkcionavimo apraiškas.

Spaudinys turëtø bûti ádomus bei naudingas ir plaèiajai visuomenei – jos
vaidmuo plëtojant nusikaltimø prevencijà tampa vis svarbesnis. Be visuo-
menës pagalbos ir palaikymo kriminalinës justicijos veikla nebûtø per-
spektyvi. Norint, kad visuomenë tikrai padëtø, reikia, kad ji þinotø, kas ir
kaip turi ir gali bûti padaryta. Šiø þiniø ir suteikia kriminologijos vadovëlis.

Leidinyje toliau nagrinëjamos pirmajame prieš šešerius metus išleis-
tame lietuviškame kriminologijos vadovëlyje, parengtame vadovaujant
profesoriui J. D. Bluvšteinui, pradëtos gvildenti temos. Šio vadovëlio auto-
rius buvo laimingas galëdamas prisidëti prie jo rengimo. Tai daugeliu at-
þvilgiu buvo klasikinis vadovëlis. Jame apibendrinta kriminologijos raida
Lietuvoje iki nepriklausomybës atkûrimo ir nubrëþtos tolesnës jos plëtros
gairës. Iš jo mokësi šešios teisininkø kartos, ir dabar mokosi tûkstanèiai
studentø. Jis suformavo daugelio dabar dirbanèiø teisininkø: teisëjø, pro-
kurorø, policijos pareigûnø, penitencinës sistemos darbuotojø poþiûrá á
nusikalstamumà.

Nuo pirmojo lietuviško vadovëlio pasirodymo praëjo šešeri metai. Per
tà laikotarpá nusikalstamumas gerokai pakito. Dëmesio centre atsidûrë
naujos netradicinës nusikalstamumo atmainos, pirmiausia organizuotas
nusikalstamumas ir korupcija.

Reikëjo naujo vadovëlio, kuriame bûtø aptarti visi šie pokyèiai, susiste-
mintos ir išdëstytos kriminologijos þinios apie naujas netradicines nusi-
kalstamumo formas.

Nusikalstamumo problemomis ëmë domëtis ir kitø teisës (administra-
cinës, komercinës) bei neteisiniø specialybiø atstovai. Jie ne tik domisi nu-
sikalstamumo problematika apskritai, bet ir turi savo, specifiniø, interesø,
savo specifiniø poreikiø. Taigi reikëjo naujo vadovëlio, kuriame bûtø atsi-
þvelgta taip pat ir á jø interesus, atsakyta ir á jø klausimus.

Nepriklausomybë atvërë plaèius vartus á Vakarus, á pasaulio kriminolo-
gijos vandenynà. Lietuvà pasiekë gausi ávairiø šaliø kriminologijos litera-
tûra, idëjos, poþiûriai, mokyklos. Per šá dešimtmetá mûsø kriminologai ap-
vaþinëjo pasaulá, ásiliejo á tarptautinius kriminologø susivienijimus, ási-
traukë á tiriamàsias programas, ëmë skelbti savo darbus. Atsirado naujas
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poþiûris á daugelá Lietuvos problemø. Reikëjo naujo kriminologijos vado-
vëlio, kuriame atsispindëtø ir šie pokyèiai.

Dabartinë kriminologija yra labai platus mokslas. Šimtai moksliniø þur-
nalø ir knygø, tûkstanèiai tyrimø, pasauliniai ir tarptautiniai kongresai.
Aišku, negalima norëti vadovëlyje aprëpti visà dabartinës kriminologijos
problematikà. Tikslas kuklesnis ir realesnis. Pirma, išdëstyti pradus – ben-
dràsias kriminologijos problemas, kurios yra svarbios nepaisant, kokia
konkreèia problema domimasi. Antra vertus, išdëstyti naujas problemas,
pirmiausia korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo. Šie dalykai nebuvo
ar buvo nepakankamai aptarti pirmajame vadovëlyje. Jie ypaè domina
gretutiniø teisës ir ne teisës specialybiø (valdymo, ekonomikos) atstovus.

Vadovëlis (kaip ir kai kurie ástatymø kodeksai) yra iš dviejø daliø –
bendrosios ir ypatingosios. Bendrojoje dalyje aptariamos bendriausios kri-
minologijos problemos, ypatingojoje – kai kurios specifinës.

Këliau sau tikslà ne pakeisti pirmàjá vadovëlá, o já papildyti, todël ma-
þiau dëmesio skyriau temoms ir problemoms, kurios pakankamai išsamiai
jame buvo išdëstytos: kriminologijos istorijai, jos raidai mûsø šalyje iki ne-
priklausomybës paskelbimo, statistikai, neatsargiam nusikalstamumui.

Kita vertus, vadovëlis negali aprëpti visø net ir tikrai svarbiø dabartinës
kriminologijos problemø. Kaip atskiri savarankiški mokslai plëtojasi nusi-
kaltimø prevencija ir viktimologija. Jø problemos bus išdëstytos atskirose
knygose, kurios, tikimës, bus išleistos išëjus šiam vadovëliui.

Norëèiau išreikšti padëkà savo draugams ir kolegoms, kurie palaikë ir
padëjo rengiant šá vadovëlá ir be kuriø pastangø jis nebûtø išëjæs: daugelio
Lietuvos kriminologø mokytojui profesoriui Jurijui Bluvšteinui, profesoriui
Samueliui Kuklianskiui, profesorei Jûratei Galinaitytei, profesorei Geno-
vaitei Babachinaitei, Antanui Dapšiui, docentui Aleksandrui Dobryninui,
docentei Anai Drakšienei, docentui Algiui Urmonui ir daugeliui kitø, kurie
nuoširdþiai padëjo man. Ypaè norëèiau padëkoti docentui Tadui Klimui,
Vytauto Didþiojo universiteto Teisës instituto dekanui. Paskaitos, skaitytos
šiame universitete, buvo postûmis rašyti šá vadovëlá. Jis padëjo nemaþai
pastangø, kad knyga bûtø parengta ir išleista.

Autorius
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Pirmas skyrius

KRIMINOLOGIJA: DALYKAS,
OBJEKTAS, UÞDAVINIAI

1. Kriminologijos objektas

Kriminologija – tai mokslas, tyrinëjantis nusikalstamumà ir visuome-
nës reakcijas á já.

Nusikalstamumas – tai visuma nusikaltimø, kurie tam tikru laikotarpiu
padaromi tam tikroje visuomenëje.

Pavyzdþiui, nuþudymas yra nusikaltimas. Visuma visø nuþudymø, pada-
rytø mûsø šalyje tam tikru laikotarpiu, sudaro svarbià bendrojo nusikals-
tamumo dalá. Vengimas mokëti mokesèius taip pat yra nusikaltimas. Šiø
nusikaltimø visuma sudaro kità ne maþiau svarbià nusikalstamumo dalá.

Specialiojoje Baudþiamojo kodekso dalyje apibrëþta daugiau kaip šim-
tas ávairiausiø nusikaltimø sudëèiø. Visi šiø ástatymø paþeidimai sudaro
mûsø šalies nusikalstamumo lygá. Jis yra kriminologijos dëmesio centre.

Kaip ir kiekviename moksle, kriminologijoje kyla nemaþai ginèø dël nu-
sikalstamumo tyrimo ribø. Kriminologai visada sutardavo, kad reikia tirti
Baudþiamajame kodekse numatytus nusikaltimus. Jiems daþniausiai ski-
riama daugiausiai dëmesio, taèiau kyla klausimas, ar tuo ir reikia apsiribo-
ti?

Plaèiau þvelgiant á kriminologijos objektà jam priskiriama ir nemaþa
dalis vadinamojo nukrypstamojo (deviantinio) elgesio apraiškø. Pavyzdþiui,
yra nemaþai veiksmø (piktnaudþiavimas alkoholiniais gërimais, narkotikø
vartojimas, seksualiniai iškrypimai (homoseksualizmas, pedofilija ir kt.)),
kurie sulaukia ypaè neigiamos visuomenës reakcijos. Šie veiksmai yra tarsi
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riba tarp nusikaltimø ir áprasto elgesio. Tai nesunku pastebëti panagrinëjus
baudþiamuosius ástatymus. Vienose šalyse šie veiksmai baudþiami pagal
ástatymà, kitose tik smerkiami arba baudþiami administracine tvarka. Pa-
nagrinëjus net ir vienos šalies ástatymus matyti, kad vienais laikotarpiais šie
veiksmai buvo pripaþástami nusikaltimais, kitais – ne. Visuomenë daþniau-
siai reikalauja, kad šie veiksmai bûtø pripaþinti nusikaltimais.

Galima sakyti, kad šie veiksmai yra potencialûs nusikaltimai. Vien tai
pateisina kriminologø dëmesá jiems.

Dar plaèiau traktuojant kriminologijos objektà galima teigti, kad krimi-
nologija tiria ne tiek nusikalstamumà, kiek kriminalizacijos procesus. Mat
sunku nurodyti veiksmus, kurie negalëtø bûti pripaþinti nusikaltimais. Kita
vertus, veiksmai, kuriuos viena visuomenë besàlygiškai pripaþásta sunkiu
nusikaltimu, kitos visuomenës gali bûti laikomi labai pagirtinu elgesiu.

Ryškiausias pavyzdys – seksualiniai nukrypimai.
Homoseksualizmas (vyrø seksualinis bendravimas su vyru) senovës

Spartoje buvo idealas, kurio jauni vyrai sàmoningai siekdavo. Nemaþai
Šiaurës Amerikos indënø genèiø manë, kad homoseksualistai yra „šventieji
þmonës”. Vokietijoje Treèiojo Reicho laikotarpiu homoseksualizmas buvo
laikomas vienu sunkiausiø nusikaltimø ir baudþiamas mirties bausme1.
Sunkiu nusikaltimu jis buvo laikomas ir Tarybø Sàjungoje. Dabar daugelyje
Vakarø valstybiø toks elgesys daugiau ar maþiau legalizuotas, nors daugu-
ma gyventojø já smerkia.

Skirtingos visuomenës labai nevienodai traktuoja vagystæ, nuþudymà ir
kitus nusikaltimus. Jeigu be šeimininko leidimo paimamas svetimas turtas,
Baudþiamasis kodeksas tai kvalifikuoja kaip nusikaltimà (pvz., vagystæ),
taèiau eskimai toká veiksmà pripaþindavo vagyste, tik jeigu þmogus paim-
davo jam nereikalingà daiktà. Vagyste eskimai pripaþindavo ir toká atvejá,
kai þmogus kokiø nors daiktø sukaupia daugiau, negu jam iš tikrøjø reikia2.

Tai, kas vienoje šalyje pripaþástama nuþudymu, kitoje – tik sunkiu kûno
suþalojimu. Labai skirtingai suprantamas maþareikšmiškumas, tyèia, ben-
drininkavimas.

Kriminologai mano, kad svarbiausia yra suprasti, kodël vieni ar kiti
veiksmai pripaþástami nusikaltimais, t.y. suvokti kriminalizacijos procesus.

                                                     
1 Матти Лайне. Криминология и социология отклоненного поведения. – Хель-

синки, 1994. C. 15.
2 Ten pat.
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Visuomenës reakcija á nusikaltimus

Visuomenës socialinë reakcija á nusikalstamumà yra procesai, kurie
vyksta, kai padaromas veiksmas, toje visuomenëje pripaþástamas nusikalti-
mu.

Panagrinëkime pavyzdá. Sakykime, buvo išþaginta nepilnametë. Vaiki-
nas jëga privertë merginà lytiškai su juo santykiauti. Mûsø visuomenëje
toks veiksmas pripaþástamas nusikaltimu ir uþ tai numatyta grieþta bausmë.
Taèiau tai toli graþu nereiškia, kad taip bus kiekvienu atveju – priklausys
nuo to, kokia bus visuomenës, ir pirmiausia paèios nusikaltimo aukos –
merginos, reakcija.

Vieno iš kriminologiniø tyrimø metu tik 16,3 proc. apklaustø Suomijos,
37,5 proc. Estijos, 24,1 proc. Latvijos ir 27,8 proc. Lietuvos merginø sakë,
kad išþagintos arba patyrusios kitokius panašius veiksmus kreiptøsi á poli-
cijà. Dël tokios reakcijos daugelis šiø nusikaltimø neþinomi tiek policijai,
tiek ir kriminalinei justicijai apskritai.

Taèiau net ir pranešus policijai dar nereiškia, kad kaltininkas bus pripa-
þintas nusikaltëliu ir nubaustas. Viskas priklauso nuo to, kaip á pranešimà
reaguos policija.

Oficialioji nusikalstamumo statistika rodo, kad pagal maþdaug kas antrà
pareiškimà policija iškelia baudþiamàjà bylà. Pareiškimà nagrinëjantis poli-
cijos pareigûnas gali nuspræsti, kad išþaginimo tikrai nebuvo, kad tai, kas
buvo, nebuvo išþaginimas ir pan. Taip nuspræsti jis gali ir nuoširdþiai, iš-
nagrinëjæs ávykio aplinkybes, ir paveiktas kyšio arba asmeniniø jausmø (to-
dël, kad pasitiki arba nepasitiki šio ávykio dalyviais – auka, kaltininku, liu-
dininkais).

Taigi nuo policijos pareigûno reakcijos taip pat priklauso, kokie bus
minëto ávykio padariniai.

Ne maþiau svarbu ir tai, kaip reaguoja tardytojas, teisëjas. Daug kà le-
mia aplinkiniø, šeimos nariø, kaimynø, bendradarbiø, visuomenës informa-
vimo priemoniø nuomonë. Kiekvienas iš jø vienaip arba kitaip reaguoja,
vienaip arba kitaip paveikia ávykiø eigà. Kiekviena iš šiø reakcijø sukelia
tolesniø reakcijø grandinæ. Pavyzdþiui, jei ávykis bus aprašytas laikraštyje, á
já atsilieps skaitytojai, jø nuomonë savo ruoþtu gali padaryti poveiká tiek
merginos, tiek kaltininko, tiek bylà nagrinëjanèiø pareigûnø elgesiui.Taigi
visuma šiø labai ávairiø reakcijø ir yra minëta visuomenës reakcija á nusi-
kaltimus. Ji taip pat yra kriminologijos tyrimo objektas. Svarbiausia, aišku,
yra kriminalinës justicijos – policijos, tardymo institucijø, prokuratûros,
teismø, bausmës vykdymo ástaigø veiksmai. Reaguoti á nusikaltimus – kas-
dienë jø profesinë uþduotis.

Taèiau ne maþiau svarbi yra ir plaèiosios visuomenës – þiniasklaidos, at-
skirø visuomenës, politiniø grupiø reakcija. Ji pasireiškia ávairiais bûdais:
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tiek reiškiant savo nuomonæ, tiek balsuojant uþ vienà ar kità partijà ir kartu
uþ vienà ar kità programà, tiek dalyvaujant tiriant nusikaltimus (pvz., liudi-
ninko pozicija, padedant arba trukdant nusikaltëliui išvengti bausmës).

2. Kriminologijos santykiai su kitais mokslais.
Kriminologija kaip integruojantis

mokslas

Kriminologija tiria nusikalstamumà, taèiau tai daro ir daugelis kitø
mokslø. Ko gero, sunku bûtø nurodyti toká mokslà, kuris vienaip arba ki-
taip neteiktø informacijos apie nusikaltimus ir nusikalstamumà.

Pateiksime keletà pavyzdþiø.
Ekonomika tiria ekonominá nusikalstamumo aspektà. Labai svarbûs ty-

rimai, parodantys, kiek nusikaltimai (nusikaltimø padaroma ekonominë
þala) kainuoja visuomenei. Ekonominiai tyrimai suteikia nemaþai informa-
cijos apie ekonomines nusikaltimø prieþastis. Ypaè svarbûs ekonominiø
tyrimø metodai tiriant vadinamuosius ekonominius nusikaltimus (finansi-
nius, ûkininkavimo tvarkai ir kt.)1.

Psichologija nagrinëja þmogaus psichinius procesus ir kitus psichinius
reiškinius. Svarbus psichologijos tyrimo objektas yra psichologiniai þmoniø
skirtumai, todël psichologijai tenka ypaè atsakingas vaidmuo ieškant atsa-
kymo á labai svarbø klausimà, ar yra psichologiniø skirtumø tarp nusikaltë-
liø ir þmoniø, kurie nepadarë nusikaltimo.

Labai ádomûs ir svarbûs psichologø tyrimai, ar psichologiniai asmenybës
bruoþai gali nulemti, kad asmuo padaro nusikaltimà. Þinomi psichologai Z.
Froidas, H. Aizenkas ir kiti siekia parodyti, kaip psichinës individo ypaty-
bës gali nulemti nusikalstamà elgesá.

Biologija tiria þmogaus organizmà. Gydytojai, biologai nuveikë didelá
darbà siekdami išaiškinti biologinius nusikaltëliø skirtumus. Ypaè daug
pastangø dedama norint nustatyti ávairiausiø kûno ir psichikos paþeidimø
bei anomalijø ryšá su nusikaltimø padarymu (þr. 1 schemà).

                                                     
1 Ryškus ir ádomus ekonominio nusikalstamumo tyrimo pavyzdys pateiktas šio vadovëlio

antros dalies treèiame skyriuje, kur aptariamos ekonominës korupcijos teorijos.
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1 schema. Biologinis nusikaltimø prieþasèiø tyrimas

Kūno sudėjimas ir nusikaltimai1

Amerikieèiø biologas Šeldonas išstudijavo ryšá tarp ávairiø kûno daliø
dydþio ir ilgio. Tas ryšys pasirodë esàs gana glaudus. Sakykime, jei þmogus
turi ilgas kojas, tikëtina, kad jis turi ir ilgas rankas, bet neturi didelio pilvo.
Pagal ávairiø kûno daliø savitarpio ryšá pavyko išskirti tris gana ryškius kû-
no sudëjimo tipus: endomorfiná (daug riebalø, apvalus kûnas, santykinai
trumpos kojos ir rankos), mezomorfiná (raumenuotas, kampuotas kûnas),
ektomorfiná (nelabai išsivystæ raumenys, lieknas sudëjimas, ilgos rankos ir
kojos, plokšèia krûtinë). Nagrinëjant, kokius nusikaltimus daþniausiai pa-
daro kiekvieno tipo atstovai, paaiškëjo, kad jie gerokai skiriasi. Endomor-
finio sudëjimo asmenys padaro maþiau nusikaltimø nei kitø dviejø tipø.
Mezomorfinio ir endomorfinio sudëjimo asmenys nusikaltimø padaro dau-
giau, taèiau jie skirtingi. Raumenuoto mezomorfinio sudëjimo asmenys
padaro daugiau nusikaltimø, susijusiø su prievartos taikymu ir agresija.
Ektomorfinio sudëjimo asmenims bûdingesni seksualiniai nusikaltimai.

                                                     
1 Sheldon W. H. Les varietes du temperament. – Paris, P.U.F., 1951.
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Geografija. Šis mokslas tiria ávairiausius Þemës paviršiaus reiškinius.
Nusikalstamumas – vienas iš jø. „Nuþudymai Amerikoje ir jø geografija” –
geras geografinio nusikalstamumo tyrimo pavyzdys.

1 grafikas. Nuþudymø skaièius kai kuriose JAV valstijose
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Nužudymai Amerikoje
ir jų geografija1

Nuþudymø skaièius Jungtinëse Valstijose ypaè didelis. 1996 m. nuþu-
dymø vidurkis èia buvo 7,4 100 000 gyventojø. Šiek tiek maþesnis nusikal-
timø skaièius buvo Suomijoje – 3,2 100 000 gyventojø, Prancûzijoje – 1,1,
Japonijoje – 0,6, Didþiojoje Britanijoje – 0,5. Atlikus geografinæ analizæ,
buvo padaryta išvada, kad pagrindinis skirtumø šaltinis yra geografinis.

Aukštas Jungtiniø Valstijø nusikalstamumo lygis daugiausia atsiranda
dël Pietø regionø didelio nuþudymø skaièiaus (þr. 1 grafikà). „Nëra tokio
reiškinio, rašo autorius, – kaip JAV nuþudymø lygis. Tas lygis – tai daugelio
visiškai skirtingø valstijø lygis”.

Didelis nuþudymø skaièius šiose Pietø valstijose labiausiai susijæs su
vietinëmis tradicijomis – áprastais bûdais spræsti ginèus.

Nepaprastai ádomiø nusikaltimø tyrimø atlieka psichologai, sociologai.
Labai ádomiø istoriniø nusikalstamumo ir kriminalinës justicijos tyrimø yra
atlikæ Lietuvos istorikai prof. S. Vansevièius, prof. M. Maksimaitis, doc. V.
Andriulis2.

Taigi vargu ar yra mokslas, kuris vienaip ar kitaip nepadëtø tirti nusi-
kalstamumo. Taèiau kiekvienas iš minëtø mokslø domisi tik vienu (kad ir
labai svarbiu) nusikalstamumo aspektu. Aišku, bûtinas ir mokslas, integ-
ruojantis ávairiø kitø mokslø tyrimus ir išvadas.

Šá vaidmená atlieka kriminologija. Jà domina visø mokslø duomenys
apie nusikalstamumà. Kriminologija integruoja tuos duomenis ir teikia
bendràjá nusikalstamumo bei su juo susijusiø reiškiniø vaizdà.

Taigi kriminologija yra pirmiausia integruojantis ir apibendrinantis
mokslas3.

                                                     
1 Butterfield F. Southern Curse. Why American’s Murder Rate is so High. The New York

Times, Sunday, July 26, 1998. P. 14–15.
2 Þr., pavyzdþiui, Andriulis V. Baudþiamosios teisës ir baudþiamojo proceso bruoþai Lietu-

voje XV a. (Kazimiero teisynas). Teisës bruoþai Lietuvoje XIV–XIX a. – Vilnius: Mintis,
1980. P. 79–110; Maksimaitis M., Vansevièius S. Lietuvos valstybës ir teisës istorija. – Vilnius:
Justitia, 1997.

3 Kartais kriminologija vadinama nusikalstamumo sociologija bei laikoma sociologiniu
mokslu. Vargu ar tai teisingas poþiûris. Sociologinis visuomenës socialiniø struktûrø ir jø ryšiø
su nusikalstamumu tyrimas yra viso labo vienas nusikalstamumo tyrimo aspektø – kriminolo-
gija tyrinëja visus.



Pirmas skyrius. Kriminologija: dalykas, objektas, uþdaviniai 17

Kriminologija kaip pozityvus mokslas

Yra nemaþai mokslø, kurie atskleidþia mums, kas turi bûti, kaip þmonës
turi elgtis. Tokie mokslai vadinami normatyviniais.

Egzistuoja ir pozityvûs mokslai. Pagrindinë jø uþduotis – tirti, kaip
þmonës elgiasi iš tikrøjø.

Normatyvinio mokslo pavyzdys yra baudþiamoji teisë ir baudþiamasis
procesas. Jie nustato teisës normas, kuriø þmonës neturi paþeisti. Taigi
baudþiamoji teisë kaip normatyvinis mokslas bando nustatyti, kaip þmonës
turi (ir kaip neturi) elgtis.

Kriminologija kaip pozityvus mokslas parodo, ar iš tikrøjø elgiamasi
taip, kaip reikalauja baudþiamasis ástatymas. Sakykime, baudþiamoji teisë
pateikia mums definicijas, kokie þmoniø poelgiai turi bûti vadinami
„nuþudymais”, „vagystëmis” ir t.t. Tuo tarpu kriminologija tyrinëja, kiek
nuþudymø ir vagysèiø iš tikrøjø padaryta.

Baudþiamojo proceso ástatymai nurodo, kaip turi elgtis kriminalinës
justicijos institucijos, nutikus nusikaltimo poþymiø turinèiam ávykiui. Kri-
minologija tyrinëja, kas iš tikrøjø ávyksta.

Bausmës vykdymà reguliuojantys ástatymai nurodo, kaip turi bûti ávyk-
dyta baudþiamoji bausmë. Kriminologiniai tyrimai parodo, kaip ji vykdoma
iš tikrøjø.

Taigi kriminologija yra integruojantis ir pozityvus mokslas apie nusi-
kalstamumà, glaudþiausiai su juo susijusius socialinius reiškinius bei vi-
suomenës reakcijas á juos.

3. Kriminologijos funkcijos

Duomenø apie nusikalstamumà ir su juo susijusius reiškinius rinkimas

Kriminologai renka duomenis apie nusikalstamumà ir su juo susijusius
reiškinius ir jais remdamiesi ávertina kriminalinæ padëtá. Tai þinomiausia
veikla.

Duomenys, rodantys, koks nusikalstamumo lygis buvo tam tikru laiko-
tarpiu ir kaip jis pasikeitë, palyginti su praeitu laikotarpiu, labai svarbûs
pirmiausia vertinant kriminalinës justicijos darbà. Kasmet Vidaus reikalø
ministerijos, Prokuratûros, Teisingumo ministerijos darbuotojai apibendri-
na praëjusiø metø kriminalinæ padëtá. Šiose ataskaitose atkreipiamas dë-
mesys á svarbiausius dalykus bei tendencijas, nurodoma, kokiø nusikaltimø
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padaugëjo ir kokiø sumaþëjo. Bandoma suprasti, kiek tas padidëjimas ar
sumaþëjimas sietinas su kriminalinës justicijos veikla1.

Kriminologiniai duomenys svarbûs ir nagrinëjant kitas visuomenës gy-
venimo sritis. Sakykime, besimokanèio jaunimo nusikalstamumo duomenys
rodo, ar veiksmingas yra auklëjamasis darbas diegiant mokiniø pagarbà
ástatymui.

Nusikaltimø ûkininkavimo sferoje duomenys leidþia patikslinti ekono-
mikos valdymo problemas.

Nusikaltimai, padaryti kariuomenëje, atskleidþia èia vykstanèius nei-
giamus procesus. Tà patá galima pasakyti apie daugelá kitø mûsø gyvenimo
srièiø.

Kriminologø uþduotis padëti rinkti ir apibendrinti tokius duomenis. Pa-
vyzdþiui, nusikaltimai ûkininkavimo sferoje daromi ir dël ekonominiø san-
tykiø netobulumo, ir dël kriminalinës justicijos neveiksmingumo. Krimi-
nologija, kaip integruojantis mokslas, padeda suprasti tø prieþasèiø santyká
ir sàveikà, todël kriminologø darbas svarbus ne tik kriminalinei justicijai,
bet ir privataus bei valstybinio ûkininkavimo, gamtosaugos, valstybës val-
dymo, sferose, visur, kur daromi nusikaltimai.

Analitinës kriminologijos funkcijos

Kriminologija tik apibûdina esamà padëtá. Ne maþiau svarbus jos vaid-
muo aiškinant bendruosius nusikalstamumo dësningumus. Kriminologija
atskleidþia, kaip nusikalstamumas bei jo padariniai priklauso nuo socialiniø
sàlygø.

Bandoma atsakyti á klausimà, kokie visuomeniniai reiškiniai skatina nu-
sikalstamumà. Tai savo ruoþtu leidþia numatyti (prognozuoti) nusikalsta-
mumo raidà. Tokie tyrimai svarbûs norint suþinoti nusikaltimø prieþastis ir
rasti bûdus jiems paveikti. Kartu kriminologija daro poveiká visuomenei,
jos poþiûriui á nusikalstamumà. Visuomenë turi gana tvirtà nuomonæ, ko-
dël atsiranda nusikalstamumas ir kaip galima já paþaboti. Pavyzdþiui, di-
dþioji dauguma þmoniø ásitikinæ, kad kuo didesnë bausmë, tuo maþiau pa-
daroma nusikaltimø. Jie tiki, kad sugrieþtinus bausmes, sumaþës nusikalti-
mus daranèiø þmoniø. Kriminologiniai tyrimai parodë, kad daþniausiai di-
desnë bausmë tokio poveikio neturi. Paaiškëjo, kad paskyrus baudþiamàjà
bausmæ gali atsitikti ir atvirkšèiai – sustiprëti asmens noras daryti nusikal-
timus.

Kriminologiniai tyrimai atskleidþia tikruosius ryšius ir dësningumus. Ty-
rimø rezultatai bûna gana netikëti – kartais patvirtinama tai, kas priimta

                                                     
1 Kiškis A. Baudþiamøjø bylø këlimo tendencijos Lietuvos policijos komisariatuose // Ju-

risprudencija: mokslo darbai. LTU, 1999. T. 13 (5). P. 137–141.
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manyti, kartais paaiškëja, kad tikrasis ryšys tarp reiškiniø yra daug sudëtin-
gesnis, negu manoma.

Geras pavyzdys yra alkoholio vartojimo poveikis nusikalstamumui. Vi-
sada buvo manoma, kad alkoholio vartojimas yra viena svarbiausiø nusi-
kaltimø prieþasèiø. Vienas svarbiausiø ávairiausiø „sausø” ástatymø tikslas
visada buvo maþinti nusikalstamumà.

Kriminologiniai tyrimai parodë, kad tikrasis ryšys gerokai sudëtingesnis.
Yra nedidelë grupë nusikaltimø, kuriems alkoholio vartojimas tikrai turi
poveiká (pvz., nusikaltimai, susijæ su eismo taisykliø paþeidimais). Taèiau
daugiau nusikaltimø, kur alkoholis yra tik papildomas veiksnys (išþagini-
mai, kûno suþalojimai). Èia ir nusikaltimø padarymas, ir alkoholiniø gëri-
mø vartojimas yra tam tikro gyvenimo bûdo bruoþas.

Taèiau neretai paaiškëja, kad visuomenës ásitikinimai iš viso neturi jo-
kio pagrindo. Nepasitvirtino ásitikinimas, kad kalëjimas gali pataisyti nusi-
kaltëlá ar bent sudaryti sàlygas já auklëti. Pagaliau gali bûti ir atvejø, kai
alkoholio vartojimas nëra susijæs su nusikaltimø padarymu (sakykime, ven-
gimas mokëti mokesèius) ar net maþina tikimybæ já padaryti. Mokslinës
analitinës kriminologijos veiklos išdava – kriminologinës nusikalstamumo
teorijos (þr. skyriø „Nusikalstamumo teorijos”). Tokius mokslinius tyrimus
mûsø šalyje atlieka Teisës universitetas, Teisës institutas (Kriminologijos
skyrius), Vilniaus universitetas.

Taikomoji kriminologijos funkcija

Kriminologams tenka ir nemaþai praktiniø uþduoèiø. Vienas svarbiau-
siø – nusikaltimø prevencija. Kriminologas gali atlikti tam tikro objekto
(regiono, ámonës) kriminologiná tyrimà (tai vadinama kriminologine eks-
pertize, arba kriminologiniu auditu), nustatyti, ar tikëtina, kad èia bus pa-
daryta nusikaltimø, atskleisti labiausiai tikëtinus veiksnius, kurie gali pa-
skatinti nusikaltimus, pateikti siûlymus, kaip juos paveikti, parengti siûlymø
ágyvendinimo programà.

Nemaþai taikomojo pobûdþio uþduoèiø kriminologai gali atlikti ren-
giant naujus ástatymus ir teisës normas. Mûsø šalyje numatyta galimybë
pagrindþiant naujo ástatymo projektà atlikti kriminologiná tyrimà.

Ideologinë funkcija

Kriminologijos mokslo duomenys ir išvados plaèiai taikomos atskirø
politiniø jëgø ir partijø kovoje. Kiekviena politinë partija savo programoje
nepamiršta nusikalstamumo problemos bei siûlo bûdus, kaip já áveikti arba
sumaþinti.
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Kriminologijos mokslo duomenys naudojami partijos, visuomeninio ju-
dëjimo skelbiamai ideologijai stiprinti. Tokiu atveju nëra labai svarbu tyri-
mo objektyvumas arba nešališkumas. Daug svarbiau, kiek šie duomenys
sustiprina partijos arba judëjimo ideologines pozicijas bei rinkëjø pasitikë-
jimà jais.

Bendraþmogiškos, humanistinës kriminologijos
funkcijos

Kriminologijos mokslas negali bûti tik valstybës institucijø bei politiniø
jëgø „padëjëjas”, „uþsakymo vykdytojas”. Kriminologas negali vadovautis
tik šiø jëgø interesais. Svarbiausias jo tikslas – galvoti apie tautos, þmonijos
interesus, kovoti uþ humanizmo idealus, ginti þmogaus teises.

Ypaè svarbus kriminologø vaidmuo siekiant panaikinti mirties bausmæ.
Kriminologiniø tyrimø duomenys, parodæ, kad mirties bausmë neturi lau-
kiamo efekto – nesulaiko þmoniø nuo nusikaltimø, daugybëje šaliø paska-
tino jos atsisakyti.

Kriminologija padeda átvirtinti teisybës ir teisingumo idealus. Krimino-
loginiai teismo ir kitø kriminalinës justicijos institucijø veiklos tyrimai pa-
dëjo atskleisti ávairiausius „slaptos diskriminacijos” reiškinius, t.y. kad tam
tikra gyventojø grupë (kitatauèiai, moterys, þemesniø visuomenë sluoksniø
atstovai) traktuojami ne taip kaip kiti.

Nepaprastai svarbus kriminologijos vaidmuo ginant labiausiai paþei-
dþiamus visuomenës narius – pavyzdþiui, vaikus, nepilnameèius, þmones su
negalia. Tokio darbo pavyzdys yra E. Vileikienës ir S. Geèënienës nepil-
nameèiø, kuriems pritaikyta suëmimo sankcija ir kurie uþdaryti tardymo
izoliatoriuje, tyrimai. Kriminologinis tyrimas atskleidë þiaurø elgesá su ne-
pilnameèiais, neþmoniškas jø laikymo sàlygas. Nustatyti faktai sukëlë vi-
suomenës pasipiktinimà, tyrimo duomenys buvo svarstomi parlamento
komisijos organizuotoje konferencijoje. Buvo numatytos ir ágyvendintos
priemonës, padedanèios išvengti þiauraus elgesio su nepilnameèiais iki-
teisminio tyrimo stadijoje.

Svarbus humanizuojantis ir destereotipizuojantis kriminologiniø tyrimø
poveikis. Kriminologiniai tyrimai panaikina stereotipus (nusikaltëlio, reci-
dyvisto ir kt.), padeda suprasti, kas iš tikrøjø yra šie þmonës, kaip jie tapo
tokie, kaip jie suvokia pasaulá ir viskà, kas jame vyksta.

Vietoj stereotipiniø bauginanèiø, demonizuotø visuomenës priešø kri-
minologija parodo tikrus, gyvus þmones. Tai humanizuoja visuomenæ, pa-
deda jai pamatyti šiuos individus, jø problemas, geriau juos suprasti ir pa-
dëti jiems.
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4. Lietuvos kriminologija nepriklausomybës
laikotarpiu1

Lietuvos nepriklausomybës atkûrimas ir Lietuvos kriminologija.
Nauja padëtis2

Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ naujà reikšmæ ágijo ir þodþiai „Lie-
tuvos kriminologija”. Ji galutinai išsilaisvino iš senø administraciniø, ideo-
loginiø ir kitø varþtø. Atsivërë naujos raidos perspektyvos.

Keletas veiksniø yra itin svarbûs norint suprasti, kaip vystësi kriminolo-
gija nepriklausomybës metais.

Lietuvai atgavus nepriklausomybæ Lietuvos kriminologams nereikëjo
keturiasdešimt metø klajoti po dykumà, kad atsikratytø „senojo màstymo”
– jo tiesiog nebuvo. Ir atkûrus nepriklausomybæ pagrindiná darbà dirbo tie
patys mokslininkai, jie tæsë tuos paèius tyrimus, plëtojo iš esmës tas paèias
idëjas. Ideologinës ir administracinës kontrolës panaikinimas pašalino ap-
ribojimus ir sudarë sàlygas vystyti kriminologijà.

Galima teigti, kad iš visø socialiniø mokslø kriminologija labiausiai bu-
vo pasiruošusi naujoms sàlygoms. Tiesiog atsirado galimybë atsisakyti Ezo-
po kalbos ir atvirai dëstyti tyrimø rezultatus bei išvadas.

Šiuos procesus aptarsime šiek tiek detaliau.
Kriminologija, kaip mokslas, buvo „leista” Sovietø Sàjungoje ir kitose

socialistinëse šalyse šeštame septintame dešimtmetyje.
Tuo laikotarpiu ji pradëta plëtoti ir Lietuvoje.
Vystant kriminologijà mûsø šalyje tuo laikotarpiu bene didþiausià átakà

turëjo Lietuvos teismo ekspertizës moksliniame tyrimø institute (direkto-
rius doc. dr. A. Èepas) ákurtas Nusikalstamumo prieþasèiø tyrimo ir tarybi-
niø ástatymø tobulinimo skyrius, kuriam iki 1970 m. vadovavo doc. M. Kaz-
lauskas, o vëliau iki 1989 m. prof. habil. dr. S. Kuklianskis. Skyrius turëjo
tirti ávairias kriminologijos problemas: a. nusikalstamumo bûklæ, struktûrà
ir dinamikà; b. nusikalstamumo prieþastis ir numatyti prevencines priemo-
nes; c. rengti mokslines rekomendacijas, kaip gerinti tardymo institucijø,
prokuratûros ir teismø veiklà.

                                                     
1 Apie Lietuvos kriminologijà okupacijos laikotarpiu þr.: Kriminologija. – Vilnius: Pradai,

1994. P. 27–36.
2 Esu labai dëkingas profesoriui S. Kuklianskiui uþ nuoširdþià ir labai vertingà pagalbà

rengiant šá skyriø.
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Skyrius dirbo labai átemptai. Buvo paskelbta apie 350 publikacijø ávai-
riausia kriminologine tematika1.

Ypaè reikšmingi buvo A. Èepo ir V. Pavilonio „Ankstyvoji nepilname-
èiø nusikalstamumo prevencija” (1978), S. Kuklianskio „Piniginiø lëšø gro-
bimø tyrimas ir prevencija” (1974), J. Rinkevièiaus „Grupiniø socialistinio
turto grobimø prevencija” (1976), A. Janèausko, S. Kuklianskio, A. Urmo-
no „Kovos su recidyviniu nusikalstamumu Lietuvoje problemos” (1976), A.
Drakšienës „Dirbanèiøjø nepilnameèiø teisës paþeidimø prevencija”
(1976), A. Dapšio „Nepilnameèiø teisës paþeidimø prevencija” (1976), G.
Babachinaitës „Nedirbanèiø ir nesimokanèiø nepilnameèiø teisës paþeidi-
mø prevencija” (1978), G. Babachinaitës, A. Èepo, A. Drakšienës, A. Dap-
šio „Nepilnameèio asmenybë ir nusikalstamumas” (1984) ir daugelis kitø
leidiniø.

Dar iki nepriklausomybës atkûrimo šis skyrius atliko plaèius kriminolo-
ginius tyrimus, aktyviai skleidë kriminologijos þinias. Kartu jis buvo krimi-
nologijos ir teisës „kadrø kalvë”. Èia dirbo dabartinis Lietuvos Konstituci-
nio Teismo pirmininkas docentas V. Pavilonis, Teismo ekspertizës instituto
direktoriaus pavaduotojas J. Rinkevièius, Vilniaus universiteto Teisës fa-
kulteto Baudþiamojo proceso katedros vedëjas docentas M. Kazlauskas, to
paties fakulteto docentas A. Èepas, docentë A. Drakšienë, Lietuvos teisës
universiteto Kriminologijos katedros vedëja profesorë G. Babachinaitë,
toliau dirba svarbiø Lietuvos teisiniø leidiniø leidëjas docentas K. Jovaišas,
profesorë J. Galinaitytë, daktarë R. Gajauskaitë ir kiti þinomi teisininkai.
Buvo apginta 15 kandidatiniø (dabar – daktaro) disertacijø.

Kiti kriminologijos mokslo þidiniai Lietuvoje buvo ir tebëra Vilniaus
universiteto Teisës fakulteto Baudþiamosios teisës katedra (A. Èepas, V. Pa-
vilonis), Teisës universitetas (J. Bluvšteinas, G. Babachinaitë, V. Justickis).

Socializmo sàlygomis buvo tikimasi, kad šis mokslas ras tobulesniø bû-
dø, kaip sumaþinti nusikalstamumà. Pirmaisiais metais nemaþai Sovietø
Sàjungos kriminologø pradëjo tyrimus nuoširdþiai norëdami „suremon-
tuoti” kriminalinæ justicijà ir sumaþinti nusikalstamumà, taèiau to padaryti
jiems nepavykdavo. Iš pat pradþios kriminologija, net prieš kriminologø
norà, tapo „kritiniu mokslu”. Tyrimø (vadinasi, ir abejoniø) objektu tapo
svarbiausi socialistinës ideologijos postulatai, kurie iki to laiko nebuvo kri-
tikuojami. Pavyzdþiui, kol nebuvo kriminologijos mokslo, socialistinë ide-
ologija vadovavosi nuostatomis, kad svarbiausia nusikalstamumo prieþastis
yra „kapitalizmo atgyvenos”, kad socialistinë revoliucija „sunaikino sociali-
nes ir ekonomines nusikalstamumo šaknis”, kad kapitalizmo ir socializmo
sàlygomis nusikalstamumo prieþastys yra visiškai kitokios negu kapitaliz-

                                                     
1 Þr.: Библиографический указатель научных работ сотрудников Литовского

НИИСЭ (1961–1985).
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mo. Buvo manoma, kad nusikalstamumas socializmo sàlygomis plinta dël
subjektyviø atskirø vadovø klaidø, dël atskirø teisësaugos pareigûnø nepa-
kankamai aktyvios ir sàþiningos veiklos. Visos tos nuostatos buvo tokios
naivios, kad neatlaikë net pirmo susidûrimo su kriminologiniø tyrimø re-
zultatais. Socialistinis ideologinis „apdaras” beveik iš karto tapo per ankš-
tas kriminologijai. Kriminologiniai tyrimai, uþuot padëjæs tvirtinti socialis-
tinës santvarkos pagrindus, juos griovë. Tyrimø rezultatai rodë tikrà antiso-
cialiniø reiškiniø paplitimà. Jie neretai buvo tokie demaskuojantys, kad
griovë patá socializmo kaip tobulos visuomenës ávaizdá.

Nenuostabu, kad nusikalstamumo statistika ir nemaþa dalis kriminolo-
giniø tyrimø rezultatø buvo áslaptinami. Skelbiant tuos rezultatus spaudoje
kriminologams tekdavo kalbëti Ezopo kalba, sakyti pusæ tiesos. Teikiant
tyrimø išvadas nuolat buvo susiduriama su reikalavimu jas „švelninti”1. So-
cialistinë retorika kriminologø darbuose greitai tapo ritualu ir visiškai prie-
šingø idëjø priedanga2.

Toliau dirbo ir plëtësi mokslo centrai. Vilniaus universiteto, Teisës fa-
kulteto Baudþiamosios teisës katedroje dirbo doc. V. Pavilonis ir A. Èepas.
Teisës akademijoje dëstë vienas þymiausiø Sovietø Sàjungos kriminologø
profesorius J. Bluvšteinas. Vietoj Lietuvos teismo ekspertiziø instituto kri-
minologijos sektoriaus buvo ásteigtas Lietuvos teisës institutas, kuriame
veikë didelis kriminologijos padalinys. Taip pat buvo ákurta Lietuvos teisës
akademijos Kriminologijos katedra. Jos vedëja iki šiol yra prof. G. Baba-
chinaitë.

Du šio laikotarpio procesai buvo itin svarbûs nepriklausomai Lietuvos
kriminologijai.

Pirmasis – pradëta kurti demokratinë santvarka, šalis perëjo prie rinkos
ekonomikos. Deja, teigiami pokyèiai buvo susijæ su sparèiu nusikalstamu-
mo didëjimu. Bauginanti nusikalstamumo dinamika patraukë visø krimi-
nologø dëmesá. Tais metais pasirodë J. Bluvšteino, S. Kuklianskio, A. Dap-
šio, G. Babachinaitës, A. Dobrynino ir kitø mokslininkø darbai, analizuo-

                                                     
1 Kartais tai ágydavo gana komiškas formas. Pavyzdþiui, ilgai kriminologams nebuvo leista

teikti jokiø absoliuèiø duomenø apie nusikalstamumà – galima buvo minëti tik vadinamuosius
santykinius duomenis. Pavyzdþiui, kriminologas galëjo paskelbti, kad nusikalstamumas padi-
dëjo kiek nors procentø, taèiau konkreèiai nuo keliolikos iki keliolikos procentø, buvo valsty-
bës paslaptis. Nieks negalëjo paaiškinti, kodël santykiniai duomenys buvo „pavojingesni” negu
absoliutûs.

2 Daugelio Lietuvos kriminologø mokytojas profesorius D. Bluvšteinas juokavo: „Kai mu-
þikas uþeina á trobà, pirmiausia greit apsiþiûri, kur šventieji atvaizdai, persiþegnoja, o tada
ramiai uþsiima savo reikalais. „Socialistiniai þodþiai” apie „principinius skirtumus tarp kapita-
listinio ir socialistinio nusikalstamumo” kriminologø darbuose – toks pats ritualas”.
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jantys nusikalstamumo dinamikà1.
Antrasis svarbus dalykas buvo tai, kad tapo atviri visi keliai. Iki nepri-

klausomybës atkûrimo kapitalistiniø šaliø kriminologø darbai gan sunkiai
prasiskverbdavo á Lietuvà. Atgavus nepriklausomybæ atsivërë neaprëpiami
kriminologinës informacijos srautai. Be nelabai gausios ir gana gerai þino-
mos tarybinës kriminologinës literatûros, Lietuvos kriminologai dabar ga-
lëjo susipaþinti su tûkstanèiais tyrimø, šimtais moksliniø þurnalø, aibe ávai-
riø moksliniø mokyklø, vykti á pasaulio kriminologijø kongresus ir semina-
rus. Uþsimezgë daugybë moksliniø ryšiø, numatyta bendrø tyrimo krypèiø
bei projektø.

Pirmieji nepriklausomybës metai daugeliui Lietuvos kriminologø buvo
vaþinëjimo á uþsiená ir bendravimo su uþsienio kolegomis laikas. Lietuvos
kriminologija integravosi á pasaulio kriminologijà. Atsirado þymiø uþsienio
mokslininkø, kurie nuolat ir rimtai domëjosi Lietuva, ypaè nusikalstamumo
tendencijomis. Kanados profesorë M. MacMahon metus dëstë Lietuvoje ir
parašë knygà apie socialinius procesus, kurie vyko pirmaisiais nepriklau-
somybës metais. Þymûs Vokietijos kriminologai profesoriai F. Dünkelis ir
K. Sessaras vykdë viso Pabaltijo (taigi ir Lietuvos) nusikalstamumo ir teisi-
nës bazës raidos tyrimus.

Nepaprastai svarbûs buvo tradiciniai kasmetiniai Pabaltijo šaliø krimi-
nologø seminarai Lietuvoje. Jie pritraukë mokslininkø iš ávairiausiø šaliø.

Labai reikšminga buvo ir Europos grupës deviacijai ir socialinei kon-
trolei tirti veikla (European Group for the Study of Deviance and Social
Control). Ši grupë vienija daugelio Europos ir Amerikos šaliø kriminolo-
gus. Nuo 1994 m. Lietuvos kriminologai jau kasmet dalyvauja metiniuose
grupës susirinkimuose Graikijoje, Airijoje, Velse, Lenkijoje. 1999 m. šios
grupës susitikimas vyko Lietuvoje (Palangoje).

Keleto mokslininkø veikla nepriklausomybës laikotarpiu reikia aptarti
atskirai.

Šis aptarimas jokiu bûdu nëra jø veiklos apibendrinimas, vertinimas ar-
ba bandymas lyginti ar konkretizuoti kiekvieno iš jø veiklos reikšmingumà.

                                                     
1 Þr.: Bluvšteinas J. D. Statistika ir tikrovë // Kriminalinë justicija: mokslo darbai. T. 4.

1995. P. 149–158; Dapðys A., Jovaiðas K. Kriminologiniø tyrimø Lietuvoje // Teisë. 1992. T. 26.
P. 135–138; Dapðys A., Jovaiðas K. Nusikalstamumas ir jo kontrolës problemos // Lietuvos
valstybingumo teisinës problemos. Pirmojo pasaulio lietuviø teisininkø kongreso, vykusio
Vilniuje ir Palangoje 1992 m. geguþës 24–31 d., straipsniø ir teziø rinkinys. – Vilnius, 1993. P.
87–89; Dapðys A. Nusikalstamumo Lietuvoje kriminologinis aspektas // Teisës problemos.
1994. Nr. 1. P. 57–61; Dapðys A. The characteristic of the criminal situation in Lithuania // The
Criminological Problems in the Baltic States. – Riga, 1995. P. 28–32; Babachinaitë G., Dapšys
A., Drakšienë A. Nepilnameèiø nusikalstamumo bruoþai (praeitis, dabartis, prognozës) // Filo-
sofija, sociologija. 1991. Nr. 3. P. 69–74; Babachinaitë G. Kriminologiniai nusikalstamumo
Lietuvoje periodizacijos aspektai // Lietuvos teisës tradicijos: Mokslinës konferencijos me-
dþiaga. – Vilnius: Justicija, 1997. P. 45–53.
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Tikslas yra daug kuklesnis – suteikti studentams informacijos apie kai ku-
riuos iš daugelio Lietuvos mokslininkø, kai kurias jø veiklos kryptis bei
svarbiausius darbus1.

Kalbant apie kiekvienà iš šiø mokslininkø pateikiama nedidelë (viena
dvi pastraipos) ištrauka iš kokio nors jø veikalo – norima, kad studentai
susipaþintø, kaip rašo mokslininkas, pajustø jo individualø stiliø.

Sakoma, kad stilius – tai þmogus. Individualus mokslininko rašymo sti-
lius – tai kartu ir jo mokslinës individualybës išraiška, màstymo pobûdis,
bûdas perteikti kolegoms ir plaèiajai visuomenei savo mokslinës veiklos
rezultatus2. Tikimës, kad tai padës geriau suprasti ir Lietuvos kriminologi-
jos intelektinæ galià ir ryškias šios srities mokslininkø individualybes.

Profesorius Jurijus Bluvšteinas,
Lietuvos teisės akademija

Profesorius J. Bluvšteinas buvo vienas þymiausiø buvusios Tarybø Sà-
jungos kriminologø. Nebuvo kriminologijos srities ar problemos, kuria jis
nebûtø domëjæsis. Já domino fundamentaliausi to laikotarpio klausimai:
kriminologijos vieta ir funkcijos, kriminologijos sàvokos, kriminologijos

                                                     
1 Dël nedidelës skyriaus apimties sunku detaliau aptarti daugelio þymiø Lietuvos krimi-

nologø (K. Jovaišos, A. Drakšienës ir daugelio kitø) indëlá plëtojant  šá mokslà Lietuvoje. Be
abejo, tai reikalauja atskirø studijø.

2 Ištraukas vadovëlio autorius parinko subjektyviai kaip bûdingas, puikiai atskleidþianèias
individualø mokslininko rašymo ir tam tikra prasme màstymo stiliø.
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metodai (jis pirmasis Sovietø Sàjungoje išnagrinëjo matematiniø metodø
taikymà kriminologijoje), nusikaltëlio asmenybë ir daugelis kitø.

Atkûrus nepriklausomybæ J. Bluvšteinas ir toliau buvo vienas aktyviau-
siø kriminologø, daugelio jaunesniø kriminologø traukos centras.

Du šio laikotarpio darbai buvo itin svarbûs. Pirmasis – pirmà kartà lie-
tuviø kalba išleistas kriminologijos vadovëlis1. Vadovëlio pasirodymas buvo
svarbus ne tik dël to, kad pagaliau Lietuvos studentai turëjo lietuviškà va-
dovëlá.

Svarbu ir tai, kad šis darbas sutelkë Lietuvos kriminologus. Tai buvo ir
iki šiol lieka fundamentaliausias tokio didelio autoriø kolektyvo parašytas
vadovëlis. Já, be paties J. Bluvšteino, rašë Teisës universiteto profesoriai S.
Kuklianskis, V. Justickis, docentai E. Bieliûnas, I. Bazylevas, jauni moksli-
ninkai A. Gutauskas, R. Mikliušas, policijos komisarë L. Jûrienë. Vadovë-
lyje apibendrintos visos svarbiausios kriminologijos sritys.

Kitas svarbus šio laikotarpio ávykis – šiek tiek anksèiau pasirodþiusi J.
Bluvšteino ir A. Dobrynino knyga „Kriminologijos pagrindai”2.

Profesorius J. Bluvšteinas visada aktyviai domëjosi kriminologijos me-
todologinëmis ir metodinëmis problemomis. 1986 m. Maskvoje viename iš
solidþiausiø šalies teisës þurnalø pasirodë jo straipsnis apie kriminologijos
sàvokas3.

„Kriminologijos pagrinduose” nagrinëjamos kriminologijos þinios, kaip
jos gaunamas, kuo grindþiamas jø patikimumas. Aptariamas labai svarbus
kriminologijos klausimas – kriminologinio paþinimo pobûdis bei šio mokslo
santykis su teise ir sociologija. Aptariami vadinamieji kriminologiniø þiniø
paradoksai – problemos, kuriø kriminologija negali išspræsti savo jëgomis,
o turi remtis kitø fundamentalesniø mokslø prielaidomis. Knygoje paro-
doma, kaip kriminologijos išvados priklauso nuo kriminologiniø þiniø, tai
yra to, kokiais faktais, išvadomis remiasi kriminologas.

„Kriminologijos pagrindai” – tai knyga, kurioje integruojamos krimi-
nologijos ir mokslo metodologijos þinios kriminologijos moksliniams me-
todams plëtoti. Dël to labai svarbus buvo profesoriaus J. Bluvšteino ir jau-
no, bet jau gerai þinomo filosofo A. Dobrynino bendradarbiavimas ren-
giant knygà.

Galima sakyti, kad knyga gerokai aplenkë savo laikà. Ji kartu buvo ir
aštri tradicinio kriminologinio màstymo kritika, ir bandymas perorientuoti
mûsø kriminologijà á dabartinius socialiniø mokslø metodologinius laimë-
jimus.

                                                     
1 Kriminologija / Atsakingasis redaktorius J. Bluvšteinas. – Vilnius: Pradai, 1994.
2 Блувштейн Ю. Д., Добрынин А. В. Основания криминологии. Опыт логико–

философского исследования. – Минск: Университетское, 1990.
3 Блувштейн Ю. Д. Понятия в криминологии // Советское государство и право.

1986. № 9. С. 77–82.
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J. Bluvšteinas. Nusikaltėlio asmenybės samprata1

Daugelio kriminologø nuomone, pats nusikaltimo padarymo faktas yra
bûtinas ir pakankamas árodymas, jog nusikaltimà padariusio þmogaus as-
menybë kokybiškai skiriasi nuo baudþiamojo ástatymo besilaikanèio þmo-
gaus asmenybës. Tai panašu á „uþburtà ratà”: pirmiausia teigiama, kad vi-
siems be išimties nusikaltëliams bûdingos išskirtinës savybës, skatinanèios
nusikalstamà elgesá, o paskui árodinëjama, jog šios savybës tikrai egzistuoja,
nes be jø neva nebûtø nusikalstamo elgesio. Aišku, kad „uþburto rato” ne-
galima laikyti nagrinëjamo teiginio pagrástumo argumentu, juolab, kai yra
daug faktø, paneigianèiø šá postulatà. Antai nëra pagrindo manyti, kad dël
kiekvieno kriminalizacijos akto kai kurie þmonës automatiškai ágyja speci-
finiø nusikaltëlio asmenybës bruoþø, o dël kiekvieno dekriminalizacijos
akto šie bruoþai automatiškai išnyksta. Laikydami šá poþiûrá teisingu, turë-
tume, pavyzdþiui, pripaþinti, kad asmuo, kuris aplaidþiai tvarkë buhalterinæ
apskaità, neturëjo nusikaltëlio asmenybës savybiø, kol ši veika nebuvo kri-
minalizuota. Priëmus Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 162
straipsná „Aplaidus buhalterinës apskaitos vedimas”, tokiø savybiø staiga
atsirado, o šià veikà dekriminalizavus, jos taip pat staiga išnyktø. Jeigu to-
liau plëtotume pateiktà pavyzdá, tektø padaryti išvadà, kad blogas buhalte-
ris Lietuvoje turi nusikaltëlio asmenybës bruoþø, o blogas buhalteris Lat-
vijoje jø neturi, nes Latvijos Respublikos baudþiamajame kodekse nëra
normos, analogiškos Lietuvos Respublikos BK 162 str.

Profesorė Genovaitė Babachinaitė,
Teisės institutas, Lietuvos teisės universitetas

1971 m. baigë Vilniaus universiteto Teisës fakultetà. Tais paèiais metais
pradëjo dirbti Teismo ekspertizës mokslinio tyrimo instituto Kriminologi-
niø tyrimø skyriuje.

Pagrindinë jos moksliniø tyrimø kryptis yra nepilnameèiø nusikalsta-
mumas. Šia tema G. Babachinaitë parašë daugiau kaip 20 darbø. Moksli-
ninkë produktyviai dirba ir kitose kriminologijos srityse. Ji parengë dau-
giau kaip 65 darbus iš kriminologijos teorijos, viktimologijos, nusikalsta-

                                                     
1 Kriminologija. – Vilnius: Pradai, 1994. P. 79.
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mumo prevencijos bei nusikalstamumo raidos1. Svarbus ir dràsus yra profe-
sorës G. Babachinaitës bandymas pateikti (pirmà kartà mûsø kriminologi-
joje) nusikalstamumo raidos Lietuvoje periodizacijà2. Nepriklausomybës
laikotarpiu viena arba kartu su kitais Lietuvos kriminologais atliko tarp-
tautinius bei lokalinius kriminologinius tyrimus.

                                                     
1 Babachinaitë G. Nepateisinamo asmenybës suvarþymo problemos, spræstinos baudþia-

mojo ástatymo veikimo sferoje // Lietuvos Respublikos baudþiamøjø ástatymø reforma: Res-
publikinës mokslinës konferencijos, vykusios 1990 m. spalio 30–31 d., pranešimø tezës. Vil-
nius: Vilniaus u–tas, 1990. P. 5–6; Babachinaitë G., Dapšys A., Drakšienë A. Nepilnameèiø
nusikalstamumo bruoþai (praeitis, dabartis, prognozës) // Filosofija ir sociologija. 1991. Nr. 3.
P. 69–74; Babachinaitë G. Delinquency and Juvenile. Lithuanian Society in Social Transition.
– Vilnius, 1995; Babachinaitë G. The New Way in Social Preventions of Criminality // The
European Legacy: Toward New Paradigms. – USA Cambridge, 1996. Vol. 1. No 2.; Babachi-
naitë G. Teisininkø viešosios nuomonës ir teisëdaros problema // Teisë: aukštøjø mokyklø
mokslo darbai. Vilnius, 1993. T. 26. P. 5–7; Babachinaitë G. Lietuvos teisininkø viešoji nuo-
monë (valstybës ir teisës problemos). – Vilnius: TI, 1993. 36 p; Babachinaitë G. Nepilnameèiø
nusikalstamumo prieþastys // Filosofija, sociologija. 1993. Nr. 1. P. 44–46. ir daug kitø.

2 Babachinaitë G. Kriminologiniai nusikalstamumo raidos Lietuvoje periodizacijos as-
pektai [Criminological Aspects of the Periodization of the Trends of Criminality in Lithuania] //
Lietuvos teisës tradicijos: mokslinës konferencijos medþiaga (Vilnius, 1997 m. sausio 10 d.) //
Justitia. P. 45–53; Babachinaitë G. ir kiti. Nusikaltimø aukø socialinë situacija ir teisinë apsau-
ga Lietuvoje. Vilnius, 1999. P. 104.; Babachinaitë G. Socialiniai pokyèiai ir nusikalstamumas //
Teisinës valstybës link. Jurisprudencija: mokslo darbai. T. 15(7). LTU: Vilnius, 2000 ir daug
kitø.
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Nuo 1998 m. aktyviai prisidëjo (o šiuo metu jai vadovauja) prie Lietuvos
teisës universiteto Kriminologijos katedros kûrimo. Katedroje ásteigta ir
nauja kriminologijos ir baudþiamosios teisës magistrantûros specializacija.

Teisës universiteto Kriminologijos katedra – tai dar vienas (antrasis)
Kriminologiniø tyrimø centras Lietuvoje. Katedra dalyvauja vykdant Teisës
universiteto moksliniø tyrimø programà „Nusikalstamumo Lietuvoje prog-
nozë ir jo kontrolës perspektyvos”.

Jos dëstytojai ir doktorantai tiria nusikaltimø recidyvà, smurtinius nusi-
kaltimus, socializacijos ir deviantinio elgesio, smurto šeimoje, nepilname-
èiø teisës paþeidimø ankstyvosios prevencijos, teisinës sàmonës, nusikalti-
mø aukø, nusikaltimø draudimo ir kitas kriminologijos problemas.

G. Babachinaitė. Lietuvos valdžių elito tyrimas1

Objektyvus teisingumo turinys teisingumà reiškia kaip veiklos principà.
Teisë taip pat turëtø bûti grindþiama teisingumu. Taèiau teisingumo prin-
cipas, ágyvendinamas praktiniame valstybës ir visuomenës gyvenime, yra
teisingumas kaip vertybinë definicija. Jis yra subjektyvus, santykinis ir kin-
tantis kriterijus. Taigi teisingumas nëra vienareikšmis, juo, kaip ir ástatymu,
galima naudotis ir siekiant savanaudiškø tikslø. Visuomenëje visada atsi-
randa grupiø, pavieniø asmenø, pretenduojanèiø á teisingumo monopolá.
Be to, mûsø pereinamojo laikotarpio valstybë nëra dar tokia demokratiška,
kad šio monopolio nesiektø pati. Negalima ignoruoti ir to fakto, kad visa
mûsø teisinë mintis yra perdëm etatistinë. Valdþiø elite, teisininkø profesi-
nëse grupëse ir visoje tautoje vyrauja etatistinës (kontinentinës teises mo-
kyklos) teisinës valstybës idëjos. Pavyzdþiui, ástatymø leidëjai turi išreikšti
Tautos valià (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 ir 4 str.), nes niekas
negali savintis visai Tautai priklausanèiø suvereniø galiø. Taigi ástatymø
leidëjai yra atsakingi Tautai. Taèiau etatistinëje teisinëje valstybëje šios
atsakomybës garantija yra tik paèiø ástatymø leidëjø paklusimas valstybës
ástatymams. Taigi ástatymø leidëjai neturi teisës paþeisti jø paèiø išleistø
ástatymø, bet jie gali juos keisti, panaudodami jø paèiø sau prisiskirtà tei-
singumo monopolá. Bûtent tai išreiškia etatistinës teisinës valstybës esmæ.
Tai nëra paþangiausiø teisës idëjø, paþangiausios teisinës sàmonës išraiška
šiuolaikinëje Europoje, nes etatistinëje teisinëje valstybëje pastaroji turi
galimybæ sankcionuoti savo savivalæ.

                                                     
1 Babachinaitë G., Novagrockienë J., Raulièkytë A., Valickas G. Lietuvos valdþiø elito teisi-

nës sàmonës ir savimonës ypatumai. – Vilnius: Eugrimas, 1998. P. 75–76.
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Visa tai turint galvoje, pilieèio teisinës padëties charakteristika, kai pi-
lietis ir valstybë yra lygiaverèiai partneriai, galbût atrodytø geriausia šiuo-
laikinei socialinei situacijai Lietuvoje. Jeigu tai pavyktø ágyvendinti, tai ir
praktinëje teisinëje veikloje valstybë ir visuomenë labiau priartëtø prie
aukštesniøjø teisës principø ir aukštesnio teisingumo suvokimo. Kaip jau
minëta, dabar taip mano kas dešimtas ástatymø vykdomosios ir teisminës
valdþios atstovas, o ástatymø leidþiamosios – kas keturioliktas; kas dešimtas
valdþiø elito atstovas, turintis aukštàjá teisiná išsimokslinimà ir kas dvylik-
tas, turintis kità, ne teisiná, aukštàjá išsimokslinimà. Taigi iš esmës valdþiø
elito ávairiø grupiø atstovai turi vieningà poþiûrá á pilieèio teisinæ padëtá.

Antanas Dapšys,
Lietuvos teisės institutas

1971 m. baigë Vilniaus universiteto Teisës fakultetà. Tais paèiais metais
pradëjo dirbti Lietuvos teismo ekspertizës institute Kriminologiniø tyrimø
skyriuje (visas pavadinimas – Nusikalstamumo prieþasèiø tyrimo, prevenci-
niø priemoniø rengimo ir ástatymø tobulinimo skyrius).

1990–1992 m. ëjo Valstybinës teisinës informacijos departamento prie
Teisingumo ministerijos Kriminologiniø tyrimø skyriaus vedëjo pareigas.
Nuo 1992 m. – Teisës instituto direktorius.
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A. Dapšio mokslinë veikla glaudþiai susijusi su Teisës institutu, kuriam
jis jau daug metø vadovauja.

Teisës instituto ir konkreèiai Kriminologiniø tyrimø skyriaus uþdaviniai
labai platûs. Šiuo metu visos Teisës instituto pajëgos sutelktos Lietuvos
teisës sistemos kûrimui, nusikalstamumo prevencijos ir teisingumo vykdy-
mo problemø kriminologiniams tyrimams, teisëdaros ir teisës taikymo
klausimams, ástatymø projektø rengimui, jø teisinei (kriminologinei) eks-
pertizei.

Teisingumo ministerija atlieka ypaè svarbø darbà organizuodama teisë-
daros procesà Lietuvoje, uþtikrindama reikiamà jo metodiná lygá. Lietuvos
teisingumo ministerija tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja rengiant paèius
ávairiausius ástatymus, o Teisës institutas atlieka šiam darbui reikalingus
mokslinius tyrimus, instituto moksliniai bendradarbiai dalyvauja rengiant
ástatymø projektus.

Ryšys su ástatymø leidyba turëjo didelæ átakà šiø mokslininkø moksli-
niam braiþui.

Pirmiausia jiems bûdingi platûs apibendrinimai. Paprastai kriminologas
gali skirti savo dëmesá gana siaurai (nors ir svarbiai) problemai. Kitokios
yra ástatymø leidëjo galimybës. Jis susiduria su aibe ávairiausiø problemø.
Neámanoma jø visø spræsti vienu metu, todël svarbu apþvelgti visus nusi-
kalstamumo ir jo kontrolës aspektus. Todël tarp daugelio A. Dapšio ir kitø
jo vadovaujamo instituto darbuotojø darbø svarbià vietà uþima publikaci-
jos, skirtos pagrindinëms nusikalstamumo bûklës, jo struktûros bei dinami-
kos tendencijoms šalyje.

Antra vertus, ástatymo leidëjas yra pragmatikas, praktikas. Jam ne to-
kios ádomios mokslinës diskusijos, sàvokø, tyrimø metodai. Ástatymø leidëjà
daug labiau domina kitas klausimas – kà reikia daryti, kokie teisës sistemos
pokyèiai bûtiniausi, t.y. kokios darbo kryptys dabar turëtø bûti svarbiausios
ir kaip jos turi bûti ágyvendinamos.

Nenuostabu, kad nemaþai A. Dapšio ir jo bendradarbiø kriminologijos
ir kitø darbø sudaro trys dalys: 1. nusikalstamumo struktûros ir pagrindiniø
tendencijø analizë; 2. pagrindinës veiklos kryptys – patikslinama, kokiomis
kryptimis reikia dirbti siekiant áveikti nepalankias tendencijas; 3. nusikals-
tamumo áveikimo priemonës ar netgi ištisi priemoniø planai.

Labai svarbu, kad bendradarbiaujant su ástatymø leidëjais kriminologai
yra aktyvioji šalis. Jie ne tik vykdo ástatymø leidëjo nurodymus, bet ir turi
savo prioritetus, savo nuomonæ apie kovos su nusikalstamumu strategijà.

Viena iš prioritetiniø instituto veiklos krypèiø yra nepilnameèiø nusi-
kalstamumo profilaktika. Reikia pasakyti, kad pirmenybë šiai veikliai ski-
riama nuo seno. Dar 1973 m. pasirodë fundamentali instituto Kriminolo-
gijos skyriaus nepilnameèiø sektoriaus vadovo V. Pavilonio ir A. Èepo mo-
nografija „Ankstyvoji nepilnameèiø nusikalstamumo prevencija”. Tai buvo
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pirmoji tokio pobûdþio knyga tuometinëje Sovietø Sàjungoje. Ji paskatino
plëtoti prevencijos idëjas.

Vëliau nepilnameèiø sektorius, vadovaujamas A. Dapšio, atliko plaèius
nepilnameèiø nusikalstamumo tyrimus Lietuvoje. Buvo paskelbta daug
darbø1.

Šiuo metu Teisës institutas deda nemaþai pastangø, kad nepilnameèiø
problemos nuolat bûtø ástatymø leidëjo ir visuomenës dëmesio centre. Ins-
tituto darbuotojai (ir pirmiausia direktorius) išplëtojo savotiškà prieþasèiø,
kodël nepilnameèiø nusikaltimø prevencija turi bûti prioritetinë veiklos
kryptis, teorijà. Ši teorija kartu su kruopšèiai parengta veiklos krypèiø ir
priemoniø programa kaskart pateikiama pranešimuose, straipsniuose, kai
yra galimybë atkreipti visuomenës ir ástatymø leidëjo dëmesá á nepilname-
èiø problemas ir bûtinybæ aktyviau jas spræsti2.

Svarbu, kad ne tik teikiami pasiûlymai ir rekomendacijos, bet ir iškeltos
idëjos laipsniškai ágyvendinamos. Parengta nepilnameèiø justicijos refor-
mos koncepcija, ásteigtos valstybinës nepilnameèiø vaikø teisiø apsaugos
tarnybos. Pagrindinis šiø tarnybø tikslas – padëti nepilnameèiams, turin-
tiems gyvenimo ir auklëjimo problemø šeimoje ir visuomenëje.

Teisës institutas atlieka ne tik savarankiškus mokslinius tyrimus. Su ki-
tomis mokslo institucijomis jis vykdo bendrus fundamentinius bei mokslo
taikomuosius tyrimus pagal Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybës
aprobuotas programas. Tai „Teisinës sistemos reformos ágyvendinimo pro-
grama” (1994–1997); „Nusikalstamumo kontrolës Lietuvoje koncepcija”
(1992–1997); „Ekonominiø nusikaltimø prevencijos ir kontrolës programa”
(1993–1997); „Nusikaltimø asmeninei (privatinei) nuosavybei kontrolës ir
prevencijos programa” (1993–1996); „Vaikø teisiø apsaugos ir jø nusikals-
tamumo prevencijos programa” (1994–2005); „Antikorupciniø priemoniø
programa” (1996–1997) ir kitos3.

                                                     
1 Þr.: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Teisës institutas. Teisës instituto

mokslininkø darbø bibliografija. – Vilnius, 1997.
2 Dapšys A. Nepilnameèiø nusikalstamumas: situacija ir prevencijos aktualijos // Teisës

problemos. 1993. 4. P. 42–57.
3 Dapðys A., Andriulis V., Babachinaitë G., Valeckaitë V. The Project of Establishment of

National Crime Prevention Council in Lithuania. Prepared by the Institute of Law Commis-
sioned by the UNDP / Lithuania. – Vilnius, 1997. P. 20.; Dapðys A. Nusikalstamumas ir jo
prevencijos perspektyvos Lietuvoje // Socialiniai pokyèiai ir jø ypatumai Lietuvos integracijos á
Europos Sàjungà kontekste: Mokslinës konferencijos (Vilnius, 1996 m. spalio 28–31 d.) pra-
neðimø medþiaga. – Vilnius: LFSI, TI, SVC, LSD, 1997. P. 6.; Dapðys A., Neverauskaitë V.
Nusikalstamumo tendencijos, jo kontrolës ir prevencijos Lietuvoje perspektyvos // Lietuvos
teisës tradicijos: mokslinës konferencijos, vykusios Vilniaus universitete 1997 m. sausio 10 d.,
medþiaga. – Vilnius, 1997. P. 80–90; Dapðys A. (work co–ordinator and consultant); Andriulis
V., Budrikis A., Neverauskaitë V., Valeckaitë V. Crime Prevention and Criminal justice in Lit-
huania. Study Prepared by the Institute of Law. Commissioned by the UNDP/Lithuania. –
Vilnius, 1996. P. 60.
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Šiuo metu institutas daug dirba ágyvendinant kitas svarbias priemones.
Ypaè daug pastangø skiriama tam, kad Lietuvoje bûtø sukurta speciali-
zuota nepilnameèiø justicija (pirmiausia specializuoti nepilnameèiø teis-
mai).

Teisës institutas aktyviai dalyvauja plaèiose diskusijose svarstant aktua-
liausias teisëdaros problemas, suteikdamas toms diskusijoms kriminologiná
poþiûrá, pateikdamas kriminologiniø argumentø. Tipiškas pavyzdys – ins-
tituto dalyvavimas svarstant, ar reikia panaikinti mirties bausmæ Lietuvoje
(þr. „Reikia palikti viltá”. Pokalbis su Teisës instituto direktoriumi Antanu
Dapšiu).

Reikia palikti viltį. Pokalbis su Teisės instituto
direktoriumi Antanu Dapšiu1

Þurnalistas: Jûs esate ir teisininkas, ir kriminologas. Kaip suvokiate nu-
sikalstamumo, jo prevencijos problemas, mirties bausmës sampratà šiuo-
laikinio pasaulio, teisës bei kriminologijos mokslo kontekste?

A. Dapšys: Mirties bausmës aš nelaikau bausme. Tai yra dar viena lega-
lizuota gyvybës atëmimo arba nusikaltëlio fizinio sunaikinimo priemonë,
kurià šiuo atveju vykdo valstybë. Šios antihumaniškos priemonës nereikëtø
painioti su gyvybës atëmimu uþpuolikui bûtinosios ginties situacijoje. Ir tai,
manau, gali bûti pateisinama ir visuomenës, ir gamtos dësniais. Valstybë,
negalinti suteikti gyvybës, negali turëti teisës ir jos atimti. Mirties bausmës
procedûra, netiesioginis psichologinis pasmerktojo mirèiai kankinimas –
antihumaniškas aktas.

Tai filosofinë, globalinë problema. Mirties bausmë nesuderinama su
prigimtinës teisës samprata, taigi jos neturëtø bûti ir pozityviosios teisës
bausmiø sistemoje. Teisiniu bei politiniu poþiûriu mirties bausmë neturi
perspektyvos. Jos taikymas konfrontuoja su tarptautiniais aktais: Visuotine
þmogaus teisiø deklaracija, Tarptautinës amnestijos, Europos teisës nuo-
statomis. Motyvacija teisingumu ar atpildu („gyvybë uþ gyvybæ”) nëra pa-
kankamas civilizuotos teisinës valstybës argumentas taikyti mirties bausmæ;
antra vertus, jà naudoja ne privatus asmuo, o valstybë, kuri humaniško
tikslo (šiuo atveju siekiant teisingumo) negali pateisinti antihumaniška
priemone (naujos gyvybës atëmimu). Be to, manyèiau, kad mirties bausmës
galimybæ, nors ir netiesiogiai arba iš dalies, neigia ir Lietuvos Konstitucija,

                                                     
1 Pokalbis su Teisës instituto direktoriumi Antanu Dapšiu. Reikia palikti viltá // Teisës

problemos. 1997. Nr. 2. P. 6–7.
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kurioje þmogaus teisë á gyvybæ pripaþinta prigimtine teise ir pasakyta,
jog jà saugo ástatymas (18, 19 str.). Taigi Konstitucija nenumato išimèiø
valstybei šià teisæ riboti, o juo labiau atimti.

Þurnalistas: Vadinasi, mirties bausmës negalima laikyti bausme?
A. Dapšys: Reikia suteikti nusikaltëliui (kad ir sunkiausiam) viltá su-

gráþti á visuomenæ. Þinoma, viskas priklauso nuo jo paties. Valstybës parei-
ga teisingai nubausti nusikaltëlá ir kartu sudaryti galimybæ per tam tikrà
laikà išpirkti savo kaltæ. Tokia bûtø mano principinë nuostata.

Ir šiuo poþiûriu, mirties bausmë nëra bausmë, o tam tikras susidoroji-
mas su tam tikros kategorijos nusikaltëliais atimant jiems gyvybæ.

Þurnalistas: Ar mirties bausmë ir nusikalstamumas turi koká nors ryšá,
ar šios bausmës buvimas, jos taikymas turi átakos, pvz., smurtiniø nuþudy-
mø tendencijoms?

A. Dapšys: Ryšys, be abejo, yra. Taèiau, manyèiau, šis ryšys, priešingai
paplitusiai nuomonei, daþniausiai yra neigiamas, gal net atvirkštinis.

Taèiau pozityvaus ryšio (átakos), kad dël mirties bausmës kaip ábaugi-
nimo priemonës sumaþëtø nuþudymø ar kitokiø nusikaltimø, uþ kuriuos
ástatymai numato mirties bausmæ, nei mûsø, nei kitø šaliø (kiek man þino-
ma) moksliniai kriminologiniai tyrimai nenustatë. To nerodo ir elementari
kriminalinë statistika, taigi ir nepatvirtina. Priešingai, kai kuriø nepadau-
gëdavo ar net sumaþëdavo panaikinus mirties bausmæ. O Lietuvoje situa-
cija tokia: esant mirties bausmës taikymo grësmei bei galimybei, uþregist-
ruotø tyèiniø nuþudymø (áskaitant pasikësinimus) padaugëjo nuo 143 at-
vejø 1988 m. iki 502 tokiø nusikaltimø 1995 m. (1996 m. uþregistruoti 405
tyèiniai nuþudymai arba pasikësinimai nuþudyti). Manau, kad išvada aki-
vaizdi.

Þurnalistas: Kodël smurtininkø negàsdina išimtinë bausmë?
A. Dapšys: Smurtininkai paprastai nesivadovauja baimës, kad jie bus

nubausti mirties bausme, motyvu. Jie vadovaujasi visai kitokiu principu: ar
bus suèiupti. Jie daþnai tik tuo rizikuoja. Þudikai skiriasi nuo daugelio va-
giø, kurie neretai racionaliai pasvarsto, kiek metø gali tekti sëdëti kalëjime.
Be to, dalis smurtininkø (paprastai jie esti maþesnio išsilavinimo) netgi
nepajëgia suvokti daugelio dalykø esmës ir ávertinti gyvybës prasmës. Yra
situacijø, pavyzdþiui, buitiniø konfliktø, kai pykèio priepuolio, susijaudini-
mo ar kitoje bûsenoje ávykdoma þmogþudystë. Dalis tokiø asmenø (þudikø)
tampa nepavojingi visuomenei, priešingai nei mano þmonës. Mat išnyksta
nusikaltimo (nuþudymo) realus motyvas, pavyzdþiui, kerštas ar kita kon-
kreti prieþastis, situacija. Þinoma, tol, kol nepasikartos panaši. Tai ne ban-
ditai – jie rizikuoja ir yra pasiryþæ bausmei.
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Labai aktyvi Teisës instituto mokslinë veikla. Paminësime tik keletà
krypèiø.

Instituto mokslininkai apibendrina uþsienio šaliø nepilnameèiø justici-
jos organizavimo patirtá. 2000 m. išleista knyga „Vaikø ir jaunimo bau-
dþiamoji atsakomybë. Uþsienio šaliø patirtis”1.

Kartu su Suomija ir kitomis Pabaltijo šalimis atliktas tarptautinis vikti-
mologinis tyrimas. Jam vadovavo A. Dapšys ir G. Babachinaitë2. Šio tyrimo
reikšmë didþiulë. Tyrimo rezultatai parodë, ar tiksliai mûsø oficialioji sta-
tistika atspindi tikràjà padëtá šalyje ir duoda patikimà pagrindà jai ávertinti.

Teisës institutas kartu su SNO tautø vystymosi programa inicijavo kri-
minalinës justicijos poveikio nepilnameèiø asmenybei ir jø elgesiui tyri-
mus3.

Parengtas leidinys apie kriminologiniu poþiûriu problemiškiausià jau-
nimo dalá – nedirbanèius ir nesimokanèius vaikus ir jaunimà.

Docentas Aleksandras Dobryninas,
Vilniaus universitetas

A. Dobryninà (kaip ir nemaþai kitø Lietuvos kriminologø) á kriminolo-
gijos mokslà atvedë profesorius J. Bluvšteinas, su kuriuo kartu parašë jau
minëtà knygà „Kriminologijos pagrindai”.

                                                     
1 Vaikø ir jaunimo nusikaltimø prevencija ir uþimtumas. – Vilnius: Nusikalstamumo pre-

vencijos Lietuvoje centras, 2000.
2 Þr. http:// nplc\.lt
3 Þr. Vileikienë E., Geèënienë S. Kriminalinës justicijos poveikis nepilnameèiø teisës pa-

þeidëjø asmenybei ir jø elgesiui. – Vilnius, 1999.
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Docento A. Dobrynino interesai ávairûs – nusikalstamumas visuomenës
informavimo priemonëse bei parlamento diskusijose, kriminalinis smurtas,
mirties bausmës panaikinimas.

Visuose A. Dobrynino darbuose galima pastebëti vienà leitmotyvà –
sieká keisti tradiciná kriminologiná màstymà, atskleisti, kaip formuojasi tiek
specialistø, tiek visuomenës nusikalstamumo ávaizdis, màstymo apie nusi-
kalstamumà bûdai. Šá darbà jis pradëjo kartu su profesoriumi J. Bluvšteinu
„Kriminologijos pagrinduose” ir nuosekliai tæsia toliau. A. Dobrynino dar-
bai plaèiai þinomi uþsienyje, jis tarptautinio kriminologø susivienijimo
„Europos grupë deviantiniam elgesiui tirti” valdybos narys.

Didelis jo nuopelnas Lietuvos kriminologijai yra tai, kad jo pastangomis
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete pradëti rengti kriminologijos
magistrai.

A. Dobryninas plaèiai þinomas kaip þmogaus teisiø gynëjas. Jis aktyviai
dalyvavo diskusijoje dël mirties bausmës panaikinimo. Pastaraisiais metais
jis itin aktyviai dalyvauja kovoje su korupcija – jis yra vienas iš tarptautinës
organizacijos „Transparency International” Lietuvos skyriaus vadovas.

A. Dobrynino iniciatyva Vilniaus universitete organizuoti kriminologi-
jos–sociologijos ir kriminologijos–psichologijos specialybiø kursai.

A. Dobryninas. Kriminalinės justicijos problemos
demokratinės visuomenės kontekste1

Tradicinë baudþiamosios politikos samprata siejama su kriminalinës
justicijos institucijø veiklos organizavimu, siekiant efektyvios nusikaltimø
kontrolës. Taèiau tokia samprata yra dviprasmiška maþiausiai dël dviejø
aspektø. Pirma, ji tarsi suponuoja politiná kišimàsi á teisingumo vykdymo
sferà (demokratinëje valstybëje teisminë valdþia nepriklausoma nuo ásta-
tymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios) ir, antra, tokia samprata ne-
kritiškai postuluoja „kriminalinës” tikrovës egzistavimà ir jos tariamàjà
kontrolæ.

Sovietiniais laikais baudþiamosios politikos samprata ágavo groteskinæ
formà: sàmoningai buvo bandoma atsisakyti vadina mojo  „formalaus bur-
þuazinio” teisingumo ir pakeisti já partiniu komunistiniu (revoliuciniu)
„teisingumu”, o institucinës kontrolës idëja buvo pakeista abstrakèia mili-
tarine metafora – „kova su nusikalstamumu”. Nieko nuostabaus, kad so-
vietiniais laikais kriminalinë justicija tapo represine mašina, ne tiek vyk-
danti, kiek mindanti teisingumà.

                                                     
1 Dobryninas A., Gaidys V., Gruþevskis B. ir kt. Socialiniai pokyèiai Lietuvoje: 1990–1998. –

Vilnius, 2000.
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Nors atkûrus Nepriklausomybæ Lietuvoje buvo bandoma atsikratyti so-
vietinio palikimo kriminalinës justicijos sferoje ir gráþti prie jos grindþian-
èio teisingumo principo, vis dëlto minëtas dviprasmiškumas išliko. Iki šiol
rimtai manoma, kad policija ir teismai privalo „maþinti (stabdyti) nusi-
kalstamumà”, o politikai turi inicijuoti grieþtus ástatymus ir kontrolæ ir ne-
gailëti pinigø teisësaugos institucijoms. Gali susidaryti áspûdis, kad pagrin-
dinis Lietuvos kriminalinës justicijos uþdavinys yra ne teisingumo atstaty-
mas (kitaip tariant, nukentëjusiø asmenø teisiø realizavimas) baudþiamo-
siomis priemonëmis, bet nusikaltëliø persekiojimas, tardymas, baudimas ir
korekcija. Nusikaltëlis ne be þiniasklaidos pagalbos tampa visuomenës
baubu ir herojumi, o jø auka – tik savotišku fonu nesibaigianèiame globali-
niame kriminaliniame seriale „Lietuvos kriminogeninë situacija”.

Tokia kriminalinës justicijos padëtis verèia susimàstyti dël jos tikrojo
vaidmens Lietuvos demokratinëje valstybëje. Reikia prisiminti, kad krimi-
nalinë justicija yra „jëgos institucija”, plaèiau naudojama valdþios legitima-
cijos tikslams. Pereinamajame laikotarpyje, kai buvusios vidinës ir išorinës
socialinës kontrolës institucijos nebefunkcionuoja (pvz., partinë kontrolë),
arba funkcionuoja nepakankamai efektyviai (pvz., mokyklos, šeimos), o
naujos (pvz., ávairios nevyriausybinës organizacijos) tik pradeda veikti –
kriminalinæ justicijà galima panauduoti demonstraciniams tikslams, pade-
dantiems legitimuoti naujà demokratinæ valdþià, átikinti visuomenæ jos
kontroliuojanèia galia.

Taèiau toks „kriminalizuotas” valdþios galios demonstravimas gali
brangiai kainuoti paèiai visuomenei. Kriminalinës justicijos mašina produ-
kuoja nusikaltëlius ne tik formaliàja juridine prasme (tik teismo nuospren-
dþio ástatymø paþeidëjas gali bûti pripaþintas padaræs nusikaltimà), bet ir
socialine–institucine. Kriminologai seniai pastebëjo, kad šios institucijos
„klientais” daþniausiai tampa ávairiø marginaliniø grupiø nariai, neturintys
vadinamojo „socialinio uþnugario”. Bet socializacijos ir institualizacijos
dialektika leidþia manyti, kad ir pati kriminalinë justicija gali prisidëti prie
socialinës atskirties didëjimo. Pozit yvi koreliacija (0,99) tarp policijos pa-
reigûnø augimo ir nusikaltimø didëjimo, fiksuojama per 1995–1997 m. lai-
kotarpá – iš vienos pusës, ir didelis metinis (30 proc.) recidyvas – iš kitos,
verèia rimtai susimàstyti dël Lietuvos kriminalinës justicijos tikslø ir veiki-
mo bûdø. Reikia suprasti, kad kriminalinë justicija, kaip „nusikalimø kon-
trolës industrijos” (N. Christie) dalis, nëra alternatyva sovietinio tipo suka-
rintam represiniam aparatui: abidvi „produkuoja” nusikaltëlius, nors ir
skirtingais bûdais. Reali alternatyva tokiai socialinei industrijai yra teisin-
gumà uþtikrinanti pilietinës visuomenës sistema, puoselëjanti, ginanti ir
atstatanti paþeistas þmogaus teises.
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Docentė Ana Drakšienė,
Vilniaus universitetas

1970 m. baigë Vilniaus universiteto Teisës fakultetà.
Tais paèiais metais pradëjo dirbti Teismo ekspertizës instituto Nepil-

nameèiø nusikalstamumo sektoriuje.
1970–1980 m. išleista daugiausia jos kriminologijos darbø, tarp jø ir

apie dirbanèius nepilnameèius, nepilnameèio teisës paþeidëjo asmenybæ.
Nuo 1990 m. Vilniaus universiteto Teisës fakulteto Baudþiamosios tei-

sës katedroje dësto kriminologijà.
Yra viena iš fundamentalaus lietuviško baudþiamosios teisës vadovëlio

autoriø.

A. Drakšienė. Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekte1

I. Nepilnameèiø nusikalstamumas Lietuvoje gyvuoja šimtmeèius ir turi
savo istorijà. Taèiau nuolatinës kiekybinës ir kokybinës jo permainos kelia
rûpesèiø ne tiktai teisininkams, bet ir visai visuomenei. Ávairios specialistø
grupës nepilnameèiø nusikalstamumà vertina iš savo pozicijø: pedagoginiø,
sociologiniø, psichologiniø, kriminologiniø ir kt. Kiti visuomenës nariai
savaip reaguoja á šá reiškiná – daþniausiai iš moraliniø ir emociniø pozicijø.
Nuolat daugëjant nepilnameèiø nusikaltimø, jie jauèia pareigà apie tai kal-
bëti ir smerkti. Šiandien visuomenëje yra susiformavæs tam tikras màstymo
stereotipas ir ásitvirtino „neginèytina” nuomonë dël konfliktuojanèiø su

                                                     
1  Teisë. 1998. Nr. 32. P. 32–53.



Pirmas skyrius. Kriminologija: dalykas, objektas, uþdaviniai 39

ástatymu nepilnameèiø, jø padaromø nusikaltimø ir baudþiamojo ástatymo
taikymo bûtinumo. Nepilnameèiai teisës paþeidëjai daþnai apibûdinami
kaip pavojingi ir nepataisomi, todël juos bûtina grieþtai bausti ir izoliuoti
specialiose auklëjimo ástaigose. Ši populistinë nuomonë kartais nesvetima
ir kuriantiems bei taikantiems baudþiamuosius ástatymus. Tarybinës krimi-
nologijos mintá, kad tiktai išaiškinus visus nepilnameèiø nusikaltimus, kitus
teisëtvarkos paþeidimus bei antivisuomeninius jø poelgius, o svarbiausia –
grieþtai juos nubaudus galima išspræsti ir šio kontingento nusikalstamumo
problemas, neretai pakartoja ir nûdienos teisininkai.

Daþnai nenorima pripaþinti, kad daugelis þmoniø nepilnametystës am-
þiuje yra bent kartà paþeidæ ástatymus, bet nebuvo nubausti, kadangi vëliau,
bûdami vyresni, nebedarë naujø nusikaltimø. Pavyzdþiui, 1997 metais at-
likti studentø kriminologiniai tyrimai parodë, kad daugiau kaip 2/3 respon-
dentø bûdami paaugliai yra padaræ administraciná teisës paþeidimà ar nu-
sikaltimà, bet nebuvo nubausti dël ávairiausiø prieþasèiø: nebuvo sulaukæ
baudþiamosios atsakomybës amþiaus, susitaikë su nukentëjusiuoju ir jis
nesiskundë teisësaugos institucijoms, ávyká „uþglaistë” tëvai, apie dalyvavi-
mà muštynëse, nedidelá chuliganizmà ar smulkià vagystæ niekam nebuvo
pranešta ir kt. Šie duomenys iš dalies sutampa su kitø pasaulio šaliø krimi-
nologø teiginiais, jog „akivaizdu, kad kiekvienas iš mûsø gyvenime buvome
kalti padaræ daugelá nusikaltimø, nors niekada neákliuvome ir nebuvome
nubausti” [1, p. 20]. Todël daugelis Lietuvos ir uþsienio šaliø kriminologø
bei baudþiamosios teisës specialistø, neatmesdami bûtinumo laiku išaiš-
kinti nepilnameèiø daromus nusikaltimus ir á juos atitinkamai reaguoti,
daþnai pabrëþia, kad nepilnameèiø baudþiamoji atsakomybë yra išimtinë.
Šis išimtinumas siejamas su visapusišku jø amþiaus, fiziniø ir psichiniø
ypatumø, dël kuriø paaugliams ne visuomet bûtina taikyti paèias grieþèiau-
sias baudþiamojo poveikio priemones, ávertinimu.
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Docentas Alfonsas Čepas,
pirmasis Teismo ekspertizės instituto Kriminologijos sektoriaus

vadovas, Vilniaus universiteto Kriminologijos katedros dėstytojas

Profesorius Samuelis Kuklianskis,
Lietuvos teisės universitetas

Daug metø vadovavo Lietuvos teismo ekspertizës instituto Kriminolo-
gijos skyriui. Kaip ir profesorius J. Bluvšteinas, jis mokslinæ veiklà pradëjo
jau turëdamas labai ávairiapusës praktinio darbo atsakingiausiuose krimi-
nalinës justicijos baruose patirties. Dirbdamas prokuratûroje tiriant itin
sudëtingas ir svarbias bylas pats vadovavo tardytojø grupëms.

Profesorius labai gerai þino tiek oficialià, tiek neoficialià, praktinæ kri-
minalinës justicijos veiklà. Jis ásigilinæs á tas problemas, kurias sukelia šios
veiklos organizavimo, vadovavimo trûkumai, ástatymø netobulumai, netin-
kama kriminalinës justicijos kadrø atranka, nekvalifikuotas jø rengimas.

Nurodyti trûkumai paskatino ypaè daug dëmesio skirti kriminalinës
justicijos organizavimo ir vadovavimo problemoms, padëjo suprasti, kad
tiek kriminalinæ justicijà, tiek jos veiklos metodus galima ir reikia tobulinti.

Profesorius S. Kuklianskis parengë ir apgynë daktaro disertacijà, ku-
rioje nagrinëja kovos su nusikalstamumu Lietuvoje organizavimo ir valdy-
mo principus. Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ, profesorius S. Kuklians-
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kis dirbo Lietuvos teisës universiteto Kriminalistikos katedroje. Jo moksli-
në veikla neapsiriboja vien problemomis, taèiau pirmenybë teikiama krimi-
nalinës justicijos valdymo ir organizavimo trûkumams.

Paþymëtina jo knyga „Nusikalstamumo kontrolës Lietuvoje mokslinë
koncepcija”. Ši nedidelë pagal apimtá knyga yra tikrai unikali savo turiniu.
Joje apibendrintos ir susistemintos nusikalstamumo kontrolës Lietuvoje
priemonës. Nei iki šios knygos pasirodymo, nei vëliau niekas nebuvo patei-
kæs išsamios tokios nusikalstamumo kontrolës priemoniø analizës. Knyga
turëjo nemaþà átakà numatant tolesnes nusikalstamumo kontrolës priemo-
niø programas.

Reikšminga yra prof. S. Kuklianskio pozicija dël policijos organizacijos
ir veiklos. Jis teigia, kad policijos veikloje turi vyrauti du darbo pradai: ne-
mokamas teikimas þmonëms socialiniø paslaugø ir prievartos taikymas nu-
sikaltëliams bei kitiems teisës paþeidëjams. S. Kuklianskis mano, kad ma-
þëjant nusikalstamumui prievartos policijos darbe maþës ir pirmenybë bus
teikiama socialinëms paslaugoms.

Profesorius S. Kuklianskis taip pat suformulavo policijos organizacijos
ir veiklos principus: teisëtumo, centralizacijos ir decentralizacijos, koordi-
navimo, humaniškumo, visuomenës dalyvavimo policijos veikloje, mobilu-
mo, intensyvumo, atsakomybës uþ padarytà nusikaltimà neišvengiamumo,
mokslo ir technikos diegimo, dinamiškumo ir kontrolës. Ádomus yra jo siû-
lymas išskirti policijà iš vidaus reikalø sistemos.
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S. Kuklianskis. Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje
mokslinė koncepcija1

Lietuvoje nusikalstamumo kontrolë daugiausia yra konjunktûrinio po-
bûdþio, didþia dalimi tarnauja atskirø partijø arba judëjimø interesams.
Daþnai ignoruojamas nuoseklumas ir planingumas.

Lietuvos sàlygomis nusikalstamumo kontrolës nuoseklumas ir planin-
gumas reikalauja visø pirma sukurti nagrinëjamos kontrolës pagrindus.
Nusikalstamumo kontrolës pagrindà sudaro:

– bendra Respublikos ekonominë socialinë bazë,
– ástatymø bazë,
– ástatymø realizavimo bazë,
– teisësaugos institucijø kadrai,
– teisësaugos institucijø techninë bazë.
Visos nusikalstamumo kontrolës valdymo struktûros, nusikalstamumo

kontrolës pagrindø elementai pagal galimybes turi vystytis lygiagreèiai. Ly-
giagreèiai su ekonomine turi bûti realizuojama ir teisinë reforma, jø ideo-
logijos pagrindiniai parametrai turi sutapti. Reformuotà teisinæ sistemà
turi suponuoti atitinkamas kadrø parengimas ir pan.

Kuriant ástatymø bazæ, reikia atsiþvelgti á tai, kad ástatymai reglamen-
tuotø progresyvius santykius, taèiau jie negali per toli atitrûkti nuo gyveni-
mo.

Apibendrintai galima pabrëþti, kad Lietuvos valstybingumas bei jo vys-
tymasis yra glaudþiai susijæs su nusikalstamumo kontrole.

Profesorius Viktoras Justickis,
Lietuvos teisės universitetas

1964 m. baigë Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakultetà. 1975
m. pradëjo dirbti Teismo ekspertizës instituto Kriminologijos skyriuje.
1989 m. apgynë daktaro disertacijà „Akcentuotas nepilnametis nusikaltëlis
ir jo nusikaltimø prevencija”.

Pagrindinë V. Justickio tyrimø sritis – nusikaltëlio asmenybë. Jis parašë
dvi monografijas, kuriose gilinamasi á nepilnameèiø, kuriems bûdingi vadi-
namieji asmenybës nukrypimai, problemas. Nukrypimas – tai ypaè išryškë-
jæs koks nors asmenybës bruoþas. Prof. V. Justickio knygose svarstoma,
kaip toks asmenybës nukrypimas gali turëti átakos nusikaltimø etiologijai.

                                                     
1 Kuklianskis S. Nusikalstamumo kontrolës Lietuvoje mokslinë koncepcija. – Vilnius,

LTU. 1995. P. 10–11.
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V. Justickis. Hipertiminis charakterio nukrypimas
ir nusikaltimas1

Tarp hipertimikø padarytø nusikaltimø yra nemaþai tokiø, kuriø svar-
bus (ar net svarbiausias) motyvas – pomëgis rizikuoti bei nuotykiø ieškoji-
mas. Aišku, gyvenime yra daug veiklos srièiø, kurioms šie hipertimiko
bruoþai bûtø labai naudingi. Alpinizmas, tolimos, pavojingos kelionës, sa-
varankiška gamybinë–ekonominë veikla – visa tai turi kovos, nuotykio, rizi-
kos elementø. Taèiau nusikaltimas – tai daþniausiai prieinamiausias, pa-
prasèiausias nuotykis. Ypaè daug reikšmës darant tokius nusikaltimus –
avantiûras turi hipertimikø nerûpestingumas bei optimizmas. Paaugliai
linkæ šventai tikëti, kad viskas bus gerai, jie sugebës áveikti sunkumus, išsi-
sukti iš painiø situacijø. Tas nepataisomas optimizmas stiprëja, jeigu kurá
laikà hipertimikui iš tikrøjø sekasi. Algis P. padarë nusikaltimà (nuvarë ir
sudauþë aukštam pareigûnui priklausanèià tarnybinæ mašinà), bûdamas
gerokai išgëræs. Paauglys teigë, kad tikrai nebûtø padaræs tokio nusikalti-
mo, bet pastaruoju metu jam „fantastiškai sekësi”. Kartu su draugais jis
sëkmingai atliko keletà labai rizikingø finansiniø operacijø. Netgi sulaiky-
tas Algis P. neávertino gresianèio pavojaus ir nesiëmë visø prieinamø prie-
moniø teismui išvengti („šventai tikëjau, kad viskas ir taip bus gerai”).

                                                     
1 Justickis V. Akcentuotas nepilnametis nusikaltëlis. Asmenybë. Nusiþengimai. Korekcija.

– Vilnius, 1993.
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Hipertimikai yra aktyvûs antivisuomeniniø grupiø nariai, kartais net jø
lyderiai. Antivisuomeninë grupë – tai daþniausiai nuobodþiaujanèio ir go-
dþiai ieškanèio pramogø jaunimo bûrys. Hipertimikai stipriausiai išgyvena
nuobodulá ir labiausiai trokšta pramogø. Jie nuteikia grupæ nuotykiui, taip
pat ir kai tas nuotykis – nusikaltimas.

Kaip ir kiti kriminologai, profesorius V. Justickis padeda tirti ávairiau-
sias šalies kriminologines problemas: kriminologinës informatikos, kalëji-
mø, nusikalstamumo prognozavimo, kriminalinës bausmës poveikio ir ki-
tas1.

Docentas Algis Urmonas,
Vidaus reikalų ministerija

Iki Lietuvos nepriklausomybës paskelbimo docentas A. Urmonas akty-
viausiai dirbo turtiniø nusikaltimø tyrimø srityje.

„Socialistiniø þmoniø socialistinës nuosavybës” grobstymas buvo labai
opi tarybinës sistemos bei tarybinës ideologijos tema. Nemaþa docento A.
Urmono darbø liko neþinomi visuomenei, kadangi nebuvo leidþiama jø
skelbti.

Atkûrus nepriklausomybæ A. Urmonas aktyviai ásitraukë á ástatymø kû-
rimo veiklà ir pradëjo rengti daugelá policijos veiklà ir apskritai kovà su
nusikalstamumu reglamentuojanèiø ástatymø bei poástatyminiø norminiø
aktø.

                                                     
1 Prison in Lithuania // Nordisk Tidskrift for kriminalvidenskab–Nordiske kriminalistfo-

renknger. – Copenhagen, 1996. Nr. 2. P. 117–123; Wiæzienia na Litwie // Przeglàd wiæzien-
nictwa polskiego. Kwartalnik poswiæcony zagadnieniam kriminologicznym...1995. Nr. 10. P.
94–102; Jugendstrafrecht in Litauen // Entwicklungstendenzen Reformstrategien im Jugend-
strafrecht in europäischen Vergleich. – Bonn, Forum Verlag (su prof.J. Peèkaièiu), 1997. S.
411–415; Estonian and Lithuanian Criminal Law (Criminological view) // Crime and Crimi-
nology at the End of the Century (theoretical approach). Ninth Baltic Criminological Semi-
nar. – Tallinn, 1997 (su prof. Ando Leps) ; 3.5. Nemzetközi bünözes Litvfniaban // Tärsadalmi
ätalkulas es bünözes. – Budapest, 1997. S. 64–65; Der Aufbau einer demokratischen Straf-
rechtspflege in Estland und  Litauen unter Berücksichtigung der Kriminalitätsentwicklung //
Zeischrift für Innere Sicherheit in Deutschland und Europa, 1997. No 3. S. 142–144 (su prof.
Ando Leps) ir kt.; Unsuccesseful German Revolution (Lessons of the last attempt to integrate
the teaching of criminology and criminal law in German high schools). The European Group
for the Study of Deviance and Social Control 27th Annual Conference. – Palanga, Lithuania;
2–5th September, 1999.
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Vienas iš svarbiausiø jo darbø – Nusikaltimø prevencijos ástatymas.
Doc. A. Urmonas dëjo visas pastangas, kad tai bûtø susistemintas, vientisas
teisës aktas (þr. „Lietuvos Respublikos nusikaltimø ir kitø teisës paþeidimø
prevencijos ástatymo kûrimo tikslai ir uþdaviniai”).

A. Urmonas. Nusikaltimų prevencijos įstatymas1

1. Probleminë situacija. Prevencinë veikla, uþkertant kelià nusikalti-
mams ir kitiems teisës paþeidimams, yra nuolatiniø diskusijø ir nepasiten-
kinimo objektu vertinant visuomenës, valstybiniø ir ypaè teisësaugos insti-
tucijø veiklà, jø efektyvumà. Neretai šie vertinimai yra skubûs ir deklaraty-
vûs, tolimi mokslo ir teisinës praktikos nustatytiems kriterijams. Tokiomis
sàlygomis priimami skuboti valdymo sprendimai. Nestabili nusikalstamumo
prevencijos teisinë politika veikia teorines ir praktines nuostatas, ypaè dël
šios prevencijos ribø. Visa tai rodo, kad yra „išsiderinusi” bendrosios nusi-
kaltimø prevencijos sistema. Subjektyviai vykdomi struktûriniai teisësaugos
ástaigø pertvarkymai neretai stabdo prevenciniø funkcijø ágyvendinimà.
Todël teisinio reguliavimo stoka sukelia tam tikrus socialinius–organizaci-
nius disfunkcinius reiškinius. Probleminæ situacijà pagilina leidþiami ne-

                                                     
1 Urmonas A. Lietuvos Respublikos nusikaltimø ir kitø teisës paþeidimø prevencijos ásta-

tymo kûrimo tikslai bei uþdaviniai // Kriminalinë justicija: mokslo darbai. LPA:Vilnius, T. 3. P.
155–156.
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nuoseklûs norminiai aktai, tvirtinant ávairias socialines programas ir kon-
troliuojant nusikalstamumà. Todël bûtina atlikti kriminogeninæ ekspertizæ,
nustatyti jos teisiná statusà, atlikimo procedûras ir t.t. Kitaip iš nusikalsta-
mumo kontrolës programø neišnyks prevencinës politikos konjunktûriniai
tikslai. Ir toliau bus tokia bûklë, kai norminiai aktai ir programiniai doku-
mentai prieštarauja vienas kitam, prieštarauja Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijos nuostatoms. Skirtingi ástatymai, ávairûs norminiai aktai neretai
suteikia tiems patiems prevencijos subjektams skirtingas teises ir pareigas.
Todël prevencijos subjektams sunku tikslingai realizuoti savo teises ir pa-
reigas: neaiškûs realizavimo bûdai, veiksmai, priemonës, metodai, preven-
cijos subjektø atsakomybë uþ prevenciniø pareigø nevykdymà…

2. Ástatymo ir jo kûrimo tikslai. Pirma, bûtø pradëtos spræsti minëtos
problemos, ieškoma teisiniø nuostatø, kurios padëtø visuomenei ir valsty-
binëms institucijoms susisteminti nusikaltimø ir kitø teisës paþeidimø pre-
vencinës veiklos tikslus, motyvus, padëtø vertinti priemones bei prevencijos
rezultatus.

Antra, atskleistø prevencinës veiklos rûšis ir apibrëþtø prevencijos sub-
jektø teises ir pareigas, jø ágyvendinimo mechanizmà.

Treèia, prevencinë veikla galëtø bûti daugiau socialiai valdoma, verti-
nama kaip socialinio valdymo dalykas. Šis ástatymas turi suformuluoti pa-
grindinius, ypaè teisësaugos ástaigø prevencinio darbo, principus, pagal
kuriuos gali bûti kuriami ir kiti norminiai aktai.

Ketvirta, ástatyme turi bûti átvirtinti priimtini ir vartotini nusikaltimø ir
kitø teisës paþeidimø prevencijos terminai ir sàvokos.

3. Ástatymo ir jo kûrimo uþdaviniai. Kuriant ástatymà remiamasi moksli-
niais ieškojimais ir vertinimais, praktikos analize, šalies ir uþsienio šaliø
nusikaltimø ir kitø teisës paþeidimø prevencijos praktika. Remiantis tarp-
tautine praktika, bûtina suvienodinti terminijà ir sàvokas. Bûtina apibrëþti
ir praktinæ teisësaugos, kitø valstybiniø institucijø ir visuomenës veiklà bei
vietà prevencijos srityje. Ástatymas turi bûti efektyvus, jo ágyvendinimas turi
atitikti realius valstybës finansinius išteklius. Prevencijos subjektai turi rea-
liai sugebëti panaudoti savo galias šioje veikloje.
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Lietuvos kriminologijos ateitis

Kriminologai kartais liûdnai juokauja, kad jø Lietuvoje taip maþai, kad
jiems pavojinga skristi vienu lëktuvu, nes jei jis nukristø, šalis liktø visai be
kriminologijos specialistø.

Taèiau padëtis po truputá keièiasi. Šios srities mokslininkø gretas papil-
dë gausi jaunø talentingø kriminologø karta. Jie specializuojasi atskirose
srityse, rengia aktualiais tø srièiø klausimais disertacijas, rašo pirmuosius
straipsnius, atlieka pirmuosius tyrimus, todël jau dabar galime áþvelgti ryt-
dienos kriminologijos perspektyvas.

Praëjo laikas, kai kriminologas galëjo (ir buvo priverstas) bûti univer-
salus specialistas.

Paminësime tik keletà naujø kriminologijos krypèiø: Teisës universitete
G. Jurgelaitienë tyrinëja recidyvinio nusikalstamumo prevencijà Lietuvoje,
A. Kiškis – kriminologinës statistinës informacijos, o A. Raudonienë – kri-
minologines korupcijos problemas.

Teisës institute A. Martijošius gilinasi á alternatyviøjø bausmiø taikymo,
o G. Sakalauskas – á vaikø ir jaunimo socializacijos problemas, A. Jatkevi-
èius domisi smurtinio nepilnameèiø nusikalstamumo prevencija, I. Mi-
chailoviè – nepilnameèiø resocializacija baudþiamojo poveikio priemonë-
mis, o S. Geèënienë tyrinëja kriminalinës justicijos poveiká nepilnameèiø
asmenybei.

Nepilnameèiø nusikalstamumas ir toliau išliks nacionalinës kriminolo-
gijos prioritetas. Šioje srityje dirba daugiausiai jaunø mokslininkø.

Svarbu, kad Lietuvoje pradëti rengti kriminologijos specialistai. Šá dar-
bà pradëjo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinës teorijos
katedra (vedëjas doc. A. Dobryninas). Kasmet rengiama dešimt bûsimøjø
kriminologijos magistrø. Siekiama parengti ne „tik kriminologø teoretikø,
þinanèiø pasaulinæ praktikà ir sugebanèiø profesionaliai analizuoti krimi-
nogeninæ situacijà ir rengti ávairias nusikaltimø kontrolës ir prevencijos
programas, bet ir praktikø, vykdanèiø šias programas, realizuojanèiø kri-
minologines þinias teisësaugoje, resocializaciniame darbe, nepilnameèiø
auklëjime. Šie studentai privalo turëti sociologijos, arba socialinio darbo,
bakalauro laipsná, o baigæ kriminologijos studijø programà ágyja sociologi-
jos magistro kvalifikaciná laipsná”1.

Kriminologijos (tiksliau – baudþiamosios teisës ir kriminologijos) spe-
cialistus rengia Lietuvos teisës universitetas. Èia studijos yra teisinës (ne
sociologinës) pakraipos. Be kriminologijos dalykø, kuriems skiriama apie

                                                     
1 Dobryninas A. Sociologinës pakraipos kriminologijos magistrantûra. Mokymo progra-

mos pagrindimas. – Vilnius, 1999.
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treèdalis viso studijø laiko, daug dëmesio skiriama baudþiamajai teisei,
baudþiamajam procesui ir kitiems teisës dalykams.

Galima prognozuoti, kad tai tik šio proceso pradþia, kad kriminologijos
tyrimø sritys plësis ir vis daugiau dëmesio bus skiriama ekonominiams,
gamtos, informaciniams nusikaltimams, vis daugiau ir vis ávairesniø specia-
lizacijø reikës kriminologø. Bus rengiami kriminologai ekonomistai, gam-
tosaugininkai, vadybininkai, informatikai.

5. Kriminologija kaip mokymo dalykas

Kas ir kam studijuoja kriminologijà

Kriminologijos þinios reikalingos visiems, kas susiduria su nusikalsta-
mumu, vienaip ar kitaip bando paveikti šá reiškiná.

Profesinës kriminologijos þinios pirmiausia reikalingos kriminalinës
justicijos darbuotojams. Jie geriau uþ kitus turi suvokti nusikalstamumo
prieþastis, jo dësningumus.

Kita profesionalø grupë, kuri negali sëkmingai atlikti savo darbo be
kriminologijos þiniø, yra teisininkai, dirbantys kitose visuomenës sferose –
valstybës valdymo, ûkio, ekologijos, finansø, gynybos, medicinos, viešojo
administravimo ir kitose.

Šiose srityse su nusikalstamumu susiduriama daþniausiai. Korupcija
valstybës valdymo sferoje, ekonominiai nusikaltimai ûkininkavimo sferoje,
nusikaltimai gamtai aplinkos apsaugos sferoje – tai kasdieniai reiškiniai èia
dirbantiems pareigûnams.

Sugebëti suvokti šiuos reiškinius itin svarbu tiems, kas organizuoja šiø
sferø veiklà. Jie turi uþtikrinti nusikaltimø prevencijà, o tam pirmiausia
reikia kriminologijos þiniø.

Kriminologijos þinios reikalingos visiems, kas dalyvauja plëtojant nusi-
kalstamumo prevencijà. Tai visuomeninës organizacijos, dalyvaujanèios
nusikalstamumo prevencijos programose, švietimo ástaigos, turinèios su-
teikti jaunimui reikalingø þiniø, savivaldybës tarnybos, organizuojanèios
nusikalstamumo prevencijà savo vietovëse, ir kitos.

Kriminologijos þinios vis labiau tampa bendrojo švietimo dalimi. Kiek-
vienas visuomenës narys turi turëti kriminologijos þiniø, kaip jis gauna ir
pradines kalbos, literatûros, matematikos, istorijos, geografijos, biologijos
þinias.
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Kriminologijos kurso struktûra

Kriminologijos kursà sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji.
Pirmojoje teikiamos bendrosios þinios apie nusikalstamumà ir visuo-

menës reakcijà á já, antrojoje – þinios apie atskiras nusikalstamumo rûšis.
Pirmàjà (bendràjà) dalá sudaro keletas skyriø. Pirmiausia aptariamas

kriminologijos dalykas, jos santykiai su kitais mokslais. Vëliau aptariamas
kriminologinis paþinimas – kaip kriminologija tiria tikrovæ ir daro tam tik-
ras išvadas, gvildenamos kriminalizacijos problemos, atsakoma á klausimà,
kaip tam tikri þmoniø poelgiai atskiroje visuomenëje pripaþástami nusikal-
timais.

Þinant, kaip atsiranda baudþiamieji ástatymai, galima þengti kità þingsná
– ištirti, kodël þmonës paþeidinëja ástatymus.

Išsiaiškinus prieþastis, dël kuriø daromi nusikaltimai, galima nagrinëti
visuomenës reakcijà á nusikaltimus. Tai pirmiausia kriminalinës justicijos
problemos, antra vertus, ir plaèiosios visuomenës reakcija: individualiø
þmoniø reakcijos, visuomeninës nuomonës susidarymas, jos poveikis kri-
minalinei politikai, aktyvaus visuomenës dalyvavimo nusikalstamumo pre-
vencijoje problemos.

Antrojoje (specialiojoje) dalyje aptariamos pagrindinës nusikalstamu-
mo raidos Lietuvoje ir pasaulyje tendencijos ir jo struktûra. Atskirai nagri-
nëjami nusikaltimai, kurie šiuo metu kelia ypaè didelæ grësmæ: organizuo-
tas nusikalstamumas, korupcija, nusikalstama prievarta, nusikaltimai as-
menybei.
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Antras skyrius

KRIMINOLOGINIS PAÞINIMAS.
KRIMINOLOGIJOS METODAI

1. Þiniø apie nusikalstamumà formos.
Kriminologiniai diskursai

Kriminologiniai diskursai

Apie nusikalstamumà, nusikaltëlius, nusikaltimø prieþastis ir kovos su
jais bûdus kalbama jau ne pirmà tûkstantmetá. Nusikalstamumo problemas
aptaria ne tik mokslininkai, bet ir praktikai – tie, kas rengia ir leidþia nau-
jus ástatymus, rûpinasi, kad bûtø jø laikomasi. Nusikalstamumo problemas
svarsto ir kiti visuomenës nariai. Tai suprantama, nes, tikriausiai, nëra
þmogaus, kuris negalëtø tapti nusikaltimo auka, ir nëra þmogaus, kuris ne-
susidurtø su pagunda padaryti nusikaltimà.

Kai ilgai uþsiiminëjama kokia nors veikla, nusistovi áprasti, nuolatiniai
veiklos bûdai. Daug kas tada vyksta tarsi savaime, ilgai nesvarstant – kiek-
vienam atrodo savaime aišku, kad vienus ar kitus dalykus reikia daryti bû-
tent taip. Jauèiama, kad tai yra „natûralus”, „áprastas”, „normalus”,
„savaime aiškus” elgesio bûdas.

Lygiai taip yra ir svarstant nusikalstamumo problemas. Per šimtus šios
problemos egzistavimo metø nusistovëjo áprastiniai jos svarstymo bûdai.
Kiekvienas, kas aptarinëja šá reiškiná su draugais arba kolegomis, iš anksto
þino, kokie klausimai bus keliami, kokie bus atsakymai, kokie argumentai
bus pateikti ir kokie iš jø pasirodys svarbûs.
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Toks nusistovëjæs problemø svarstymo bûdas socialiniuose moksluose
vadinamas diskursu.

Diskurso sàvokà ir pagrindines jo analizës idëjas, kaip þinome, iškëlë
prancûzø kalbininkas F. de Saussure'as plëtodamas struktûrinës semiotinës
analizës principus, bei plëtojo kiti prancûzø mokslininkai: J. Lacanas, M.
Foucault, J. Derrida, J. Kristevas. Jie aprašë ir analizavo ávairiausius vi-
suomenëje egzistuojanèius diskursus. Pavyzdþiui, M. Foucault aprašë, kaip
istoriškai plëtojosi beprotystës diskursai – bûdai kalbëti ir galvoti apie be-
protystæ. Išnagrinëjæs ávairiausius rašytinius šaltinius, jis parodë, kad vidu-
ramþiais beprotis nebuvo laikomas pavojingu þmogumi. Atvirkšèiai, þmo-
nës buvo linkæ manyti, kad tai vidinë išmintis. Dvyliktame amþiuje apie
beprotystæ pradëta kalbëti kaip apie ligà1. M. Foucault taip pat nagrinëjo,
kaip istoriškai keitësi kitokie (politikos, ekonomikos, teisës) diskursai.

Vienu metu visuomenëje gali egzistuoti ávairûs tø paèiø problemø dis-
kursai. Nusikalstamumà analizuoja mokslininkai (teisininkai, kriminologai,
istorikai), diskutuojama spaudoje, apie já kalba þmonës, aptarinëdami koká
nors ávyká ar tiesiog dël to, kad ta tema sudomino visus. Kiekviena iš tø
þmoniø grupiø tai daro savaip.

Tø paèiø þmoniø diskursai irgi gali skirtis – tai priklauso nuo situacijos
ir pokalbio tikslø. Iškilminga retorika apie nusikalstamumà, kurià galima
išgirsti iš aukštos tribûnos, ir tø paèiø þmoniø kasdienë kalba aptariant
konkreèias praktines problemas gali gerokai skirtis.

Skiriasi pirmiausia vartojamos sàvokos. Mokslininkai kalba apie „nusi-
kalstamumà”, „nusikaltëlius”, „nusikaltimo motyvus”, „socializacijos dis-
funkcijas”. Senutës, aptarinëjanèios nusikaltimus, vartoja visai kitus þo-
dþius – nusikaltëlius jos vadina „banditais”, o aplinkybes, paskatinusias
padaryti nusikaltimà, – „jam uþëjo noras”. Apie socializacijos negeroves jos
kalba, kad „šeima visai neþiûri” ir pan. Vartojamos tokios skirtingos sàvo-
kos, kad mokslininkø kalba senutëms gali bûti visiškai nesuprantama.

Skirtinga yra ir diskursø logika – taisyklës, kuriø laikydamiesi diskurso
dalyviai patikslina sàvokas, formuluoja sakinius, daro išvadas. Vienais bû-
dais skaitytojus bando átikinti þurnalistas, rašantis ar kalbantis apie nusi-
kalstamumo problemas, kitais – du profesionalai–tardytojai, aptariantys tas
paèias problemas, dar kitais vienas kità bando átikinti du kriminologai.
Vieno diskurso logikos taisyklës gali visiškai netikti kitam diskursui.

Ypaè svarbi diskurso charakteristika – dalykø, kuriuos reikia árodinëti,
ir savaime aiškiø dalykø santykis. Tardytojai arba teisëjai, kurie kalba nusi-
kalstamumo temomis, ásitikinæ, kad visi þmonës bijo kriminalinës bausmës
ir vengia jos. Jiems tai savaime aišku, kadangi „niekas nëra priešas pats
sau”. Abejonës, ar iš tiesø taip, jiems kelia tik nuostabà. Tuo tarpu nusi-

                                                     
1 Dictionary of Sociology. – London, 1994. P. 119.
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kaltëliø grupei, kalbanèiai ta paèia tema, tai toli graþu nëra savaime aišku.
Šios grupës nariai didþiuojasi „chodkiø” (buvimo laisvës atëmimo vietose)
skaièiumi. Ir vienu, ir kitu atveju, ši tema net neaptarinëjama, nes tiesiog
nëra þmoniø, kurie tuo abejotø.

Svarbus diskurso bruoþas yra faktø ir jø savybiø, kurias diskurso dalyviai
turi omenyje aptarinëdami diskurso problemà, visuma. Kalbëdamos apie
„banditus” senutës turi omenyje vietinius chuliganus. Policijos pareigû-
nams „nusikaltëliai” pirmiausia vagys, su kuriais jie daþniausiai susiduria.
Televizijos diskurse šiuo þodþiu, tikriausiai, pirmiausia bûtø ávardijami þu-
dikai arba mafiozai.

Taigi diskursai labai ávairûs. Jie gali bûti visai neutralûs vienas kito at-
þvilgiu, pavyzdþiui, senutës nediskutuos apie nusikalstamumà su krimino-
logais, nes šios diskusijos tiesiog bûtø beprasmës. Kiekviena grupë apie
tuos paèius dalykus kalba kitokia kalba, vadovaujasi kitokia logika, varto-
dama tuos paèius þodþius omenyje turi kitus dalykus, kitaip ásivaizduoja
gyvenimà (kokie dalykai atsitinka daþniau, kokie reèiau, kas gali ávykti, o
kas maþai tikëtina), þmones (ko þmonës „paprastai” nori ir ko bijo, kas
jiems svarbu ir kas nesvarbu).

Aišku, kiekviena iš tø grupiø verèiau linkusi bendrauti su „savais”. Ma-
noma, kad toks bendravimas produktyvesnis. Bandydamos diskutuoti skir-
tingos grupës patektø á keblià padëtá, nes tektø iš naujo apgalvoti màstymo
ir kalbëjimo bûdus, kurie jau seniai abiem šalims áprasti ir natûralûs.

Diskursai gali bûti ir konfliktiniai, net prieštaraujantys vienas kitam.
Daugumà sprendimø uþkertant kelià nusikalstamumui priiminëja ne

kriminologai, o politikai, visuomenës atstovai, ávairiø lygiø pareigûnai. Jø
sprendimai atspindi jø logikà, áprastus màstymo bûdus, poþiûrius á visuo-
menæ ir gyvenimà. Taigi neámanoma suprasti jø reakcijos á nusikalstamumà
nesuvokiant jø diskursø – kalbëjimo ir màstymo apie nusikalstamumà bû-
dø.

Diskursai yra prizmë, per kurià þiûrima ir á kriminologijos bei kitø nusi-
kalstamumà studijuojanèiø mokslø išvadas.

Viena iš svarbiausiø kliûèiø, trukdanti šiø mokslø išvadas pritaikyti gy-
venime, yra tai, kad šio mokslo diskursas skiriasi nuo studijuojanèiø ar kri-
minologijos þinias taikanèiø asmenø diskurso.

Diskursø apie nusikalstamumà visuomenëje gana daug. Jie ávairûs, kaip
ávairûs ir þmonës. Taèiau vis dëlto pabandykime suskirstyti (aišku, santyki-
nai) juos á dvi grupes – „sveiko proto” ir mokslinius.
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¥Sveiko proto” kriminologiniai diskursai

Aptarsime kai kuriuos „sveiko proto” diskursø ypatumus.
Gyvendamas visuomenëje þmogus turi susidaryti nuomonæ ávairiausiais

klausimais. Jam reikia suvokti, kas yra visuomenës egzistavimo pagrindas,
kokie yra ir kaip ávairiausiose situacijose elgiasi þmonës ir kita. Á visus tuos
klausimus taip pat bando atsakyti socialiniai mokslai. Sakykime, psicholo-
gija išplëtoja asmenybës ir psichiniø procesø teorijà, socialinë psichologija
nagrinëja þmoniø santykius, sociologija – visuomenës struktûrà. Taèiau
paprastas þmogus, nestudijavæs šiø mokslø, su šiomis gyvenimo apraiško-
mis susipaþásta pats. Jo vadovëlis – jo asmeninë patirtis ir diskursai, kuriuo-
se dalyvauja.

Aišku, kad tokiu bûdu susiformavæs atskirø þmoniø ir visuomenës suvo-
kimas gerokai skiriasi nuo mokslinio.

Tas „kasdienes” paprasto þmogaus þinias apie visuomenæ ir aplinkinius
þmones buvo áprasta vertinti kaip primityvø moksliniø þiniø variantà.
„Kasdienës” þinios buvo suprantamos tiesiog kaip „nemokyto” þmogaus
þinios.

Áveikti šià nuostatà pirmasis savo darbuose pabandë Dþ. Lockas, vëliau
W. Windelbrantdas ir H. Rickertas. Jie pirmieji parodë, kad atskirø visuo-
menës nariø „socialinës þinios” yra ne primityvus suvokimas, bet ypatinga
þiniø atmaina.

Sistemingai panagrinëti šio pobûdþio þinias pirmasis pabandë M. Sche-
leris. Jo knyga taip ir vadinasi „Þiniø atmainos ir visuomenë. Þiniø socio-
logijos problemos” (1926). Jis átikinamai parodë, kad atskiras þmogus „turi
galvoje visà visuomenæ”, ir atskleidë, koks sudëtingas yra santykis tarp at-
skiro þmogaus ir jo „etoso” (aplinkos, kultûros). K. Mannheimas pirmasis
pradëjo vartoti sàvokà „socialinis paþinimas” ir nagrinëjo socialinius me-
chanizmus, kurie sukelia šio paþinimo iškraipymus ir klaidas. R. Mertonas
aptarë individo socialiniø þiniø formà. Tai – socialiniø situacijø „paveik-
sliukai”, kuriuos susikuria kiekvienas þmogus remdamasis socialinëmis þi-
niomis. Toks socialinio pasaulio ávaizdis determinuoja individo elgesá. R.
Mertonas parodë, kad elgdamasis taip, kaip ásivaizduoja „paveikslëlyje”,
þmogus „patvirtina” já (savaime išsipildanèios pranašystës). H. Marcuse’as
ir T. Adorno nagrinëjo individualià socialinæ sàmonæ kaip valstybës, val-
dþios, vyraujanèios ideologijos poveikio subjektà. Tæsdamas šià tyrimø
kryptá J. Habermasas iškëlë dabartinio þiniø pasaulio „suskilimo" idëjà. Jo
nuomone, besiplëtojant supertechnologijoms, vis labiau biurokratëjantis
modernusis pasaulis neišvengiamai suskyla. Modernios visuomenës santy-
kiai (J. Habermasas vadina juos „sistema”) atsiskiria nuo „gyvenimiškojo
pasaulio”, t.y. paprastø þmoniø realaus pasaulio, kuriame susiformuoja
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savas, besiskiriantis nuo oficialaus mokslo, „kasdieniø þiniø pasaulis”, bet
„sistema” „atakuoja” já ir stengiasi išstumti iš gyvenimo ir þmoniø sàmonës.

Tyrinëti „kasdienes þinias” paskatino psichologai, ir ypaè socialinës psi-
chologijos atstovai.

2. Mokslinës þinios apie nusikalstamumà.
Mokslinio kriminologinio paþinimo ypatumai

Mokslinis paþinimas

Kriminologija – mokslas apie nusikalstamumà. Jo tikslas – suteikti þiniø
apie nusikalstamumà apskritai, jo struktûrà, dinamikà, prieþastis.

Bûtent þiniø stengiamës ágyti studijuodami kriminologijos kursà, bûtent
þiniø mums reikia sprendþiant ávairiausias su nusikalstamumu susijusias
problemas.

Taèiau norime ne bet kokiø, o „kokybiškø” þiniø.
Kriminologija, kaip ir kiti mokslai, siekia nustatyti tiesà apie savo ob-

jektà – nusikalstamumà ir visuomenës reakcijas á já.
Nustatyti tiesà apie tikrovæ, gauti apie jà informacijos yra kiekvieno pa-

þinimo tikslas. Ne tik mokslas, bet ir menas, literatûra siekia to paties.
Mokslinis tiesos paþinimas skiriasi pirmiausiai tuo, kad jo siekiama laikan-
tis tam tikrø aiškiø ir pastoviø taisykliø.

Kai mokslininkas kà nors teigia, jis turi sugebëti paaiškinti, kodël taip
teigia ir kodël ásitikinæs, kad teiginys teisingas. Tai darydamas mokslininkas
nurodo taisykles, kuriomis vadovaudamasis atskleidë savo teiginá ir árodë jo
teisingumà.

Moksliškai árodytu teiginiu gali remtis kitas mokslininkas. Jam jau ne-
reikia šio teiginio árodinëti iš naujo. Jis gali eiti toliau, remdamasis jau áro-
dytais dalykais iškelti ir árodyti vis naujus dalykus.

Mokslo raida yra ëjimas nuo pagrindimo prie pagrindimo. Tik remiantis
jau árodytais dalykais galima eiti pirmyn.

Kai Niutono paklausë, kaip jis padarë tokius reikšmingus atradimus, jis
atsakë: „aš galëjau þiûrëti toli á prieká, nes stovëjau ant milþinø peèiø”. Šie
milþinai Niutonui buvo mokslininkai, kurie dirbo iki jo ir kuriø darbais ir
atradimais jis rëmësi.

Kriminologai visiškai sutaria, kad mokslas turi bûti plëtojamas laikantis
aiškiø, pagrástø ir pastoviø taisykliø. Tos taisyklës vadinamos moksliniais
metodais, o jø visuma – metodika (arba metodologija).
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Kriminologinio paþinimo etika

Toli graþu ne visada lengva patikslinti, ar iš tikrøjø laikomasi mokslo
metodikos reikalavimø. Sakykime, labai sunku pakartotinai apklausti šim-
tus arba tûkstanèius þmoniø, norint ásitikinti, ar kriminologinë apklausa
buvo atlikta tinkamai. Nelengva iš naujo išnagrinëti šimtus arba tûkstanèius
faktø, kuriuos išnagrinëjo kriminologas kurdamas savo teorijà. Neretai
tenka pasitikëti, kad kriminologas sàþiningai, profesionaliai atliko tyrimà.

Tai jau mokslinës etikos sritis. Be metodikos (metodologijos) reikala-
vimø, kriminologui keliami taip pat ir doroviniai. Tai reikalavimai, kuriø
turi laikytis vertas pagarbos ir pasitikëjimo kriminologas. Juos galima su-
formuluoti taip:

„Bûk sàþiningas! Niekada nemanipuliuok tyrimo rezultatais! Nebûk
dogmatiškas! Bûk tikslus! Venk prietarø! Vartok tik aiškius ir vienareikš-
mius terminus ir simbolius! Gerbk faktus. Jie yra aukšèiausia šiuolaikinio
mokslinio paþinimo apeliacinë instancija!”1.

Šie reikalavimai yra tyrinëtojø, kurie atlieka socialinius tyrimus, profe-
siniø etikos kodeksø dalis2.

Kriminologinio paþinimo dilemos. Pasirinkimas:
empirinis–analitinis arba nomotetinis paþinimas

Kalbëjome, kad, atlikdamas tyrimà bei apibendrindamas jo rezultatus,
kriminologas turi laikytis grieþtø, vienareikšmiø taisykliø. Taèiau nëra su-
sitarta, kokios tai turi bûti taisyklës.

Daþniausiai taikomi du – empirinis–analitinis (jis dar vadinamas kriti-
niu–racionaliuoju) ir priešingas – nomotetinis metodas3.

Empirinis–analitinis paþinimas. Svarbiausia paþinimo taisyklë, kuria va-
dovaujamasi taikant pirmàjá metodà – paþinimas turi remtis duomenimis,
kuriuos galima stebëti tiesiogiai arba netiesiogiai.

Sakykime, labai nesunku suþinoti, koks bylø skaièius tam tikrame regio-
ne – galima nueiti á teismà ir tas bylas pamatyti, suskaièiuoti, kiekvienà
paimti á rankas.

Sunkiau nustatyti nusikaltëlio intelektà – jo negalima stebëti tiesiogiai.
Taèiau mes já galime stebëti netiesiogiai, pavyzdþiui, panaudoti intelekto
testà.

Svarbûs reikalavimai yra intersubjektyvizmas ir galimybë verifikuoti tei-
ginius. Tai reiškia, kad kitas þmogus (kitas specialistas) pakartotinai atlikæs

                                                     
1 Kaiser G. Kriminologie. Heidelberg: Müller Verlag, 1996. S. 33.
2 Reynholds. Ethics and social science research. 1982. Apendics 1.
3 Kaiser G. Kriminologie. Heidelberg: Müler Verlag, 1996. S. 32.
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tuos paèius mokslinio paþinimo veiksmus gaus tuos paèius rezultatus (arba,
kas dar svarbiau, galës juos paneigti). Sakykime, vienas tyrëjas nustatë, kad
mieste N. buvo iškelta tam tikras skaièius bylø, kitas tyrëjas gali nueiti á tà
paèià ástaigà ir patikrinti, ar iš tikrøjø yra tiek bylø.

Nomotetinis (fenomenologinis–hermeneutinis) paþinimas. Šis poþiûris at-
sirado veikiamas istoriografiniø metodø.

Jis remiasi prielaida, kad kiekvienas atvejis (sakykime, nusikaltimas) ir
kiekvienas þmogus (sakykime, nusikaltëlis) yra labai individualus ir nepa-
kartojamas. Maþa to, labai skirtingos yra ir sàlygos (istorinës, geografinës,
ekonominës), kuriomis kiekvienas iš jø gyvena.

Dël to išskirdami ir aprašydami (kad ir labai tiksliai) tik atskirus þmo-
gaus bruoþus, mes prarandame paèià svarbiausià informacijà apie já. Gali-
me, pavyzdþiui, tiksliausiai ávertinti tam tikro þmogaus intelektà, atskleisti
jo charakterio bruoþus, nustatyti jo amþiø, šeiminæ padëtá, pomëgius ir vis
dëlto negalësime jo visiškai suprasti, nesuvoksime jo slapèiausiø minèiø,
nesuþinosime, kaip jis mato pasaulá, nenumatysime, kaip jis pasielgs vienu
ar kitu atveju.

Taigi daugiausiai galimybiø suprasti kità þmogø teikia bandymas patekti
á jo padëtá. Turime labai gerai suprasti þmogø ir padëtá, kurioje jis yra, pa-
sijusti jo kailyje, paþiûrëti á jo gyvenimà jo paties akimis, tik tada galime
suprasti, kodël buvo pasielgta taip arba kitaip.

Aišku, šiuo atveju iš dalies atsisakoma intersubjektyvizmo reikalavimo.
Bandantis atsidurti nusikaltëlio vietoje þmogus gali suvokti aplinkybes vie-
naip, o nusikaltëlis – visiškai kitaip, sunku bus suprasti, kas teisus.

Dël to šio paþinimo metodo šalininkai kartais net bando teigti, kad tai ir
nesvarbu: svarbiau turëti idëjø, nei þinoti tiesà1.

Paþinimo bûdø tarpusavio prieštaravimø šaltiniai

Ginèai dël paþinimo bûdø išplaukia iš objekto, kurá studijuoja krimino-
logija (ir kiti mokslai apie þmogø). Nusikaltimas yra þmogaus poelgis. No-
rint suprasti, kodël nusikaltimas buvo padarytas, turime suprasti individo
jausmus, mintis, poreikius, jo praeitá ir ateities planus. Þmonës labai skiria-
si nuo objektø, kuriuos tiria gamtos mokslai (fizika, chemija, geologija, ast-
ronomija ir kt.).

Gamtos reiškinius galime pakankamai tiksliai apibrëþti. Pavyzdþiui,
analizuodami Archimedo dësná galëtumëme apibrëþti, kas yra „skystis”, kà
reiškia „plaukti” bei „išstumti”. Apibrëþimo bûdai, kuriuos taikysime, aiš-
kiai išdëstyti logikos vadovëliuose. Pavyzdþiui, apibrëþdami, kas yra

                                                     
1 Kaiser G. Kriminologie. Heidelberg: Müler Verlag, 1996. S. 32.
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„skystis”, sakysime: „tai yra medþiaga, kuri pasiþymi tokiomis esminëmis
savybëmis: ...” ir toliau paminësime tas savybes. Tai yra gerai þinomas api-
brëþimas „gimine ir rûšiniu skirtumu”1. Panašiai apibrëþtinos ir kitos sàvo-
kos.

Nomotetinis paþinimas. Sunkiau yra apibrëþti veiksnius, kurie pastûmëjo
pavydø vyrà nuþudyti savo þmonà. Visi gerai supranta þodþiø „siutulys”, „aš
pajutau dþiaugsmà”, „tapau piktu ir gudriu þvërimi” turiná. Taèiau juos
suvokiame ne remdamiesi tiksliu šiø reikšmiø apibrëþimu (kaip tai bûna
gamtos moksluose), o savo asmenine patirtimi. Kiekvienas iš mûsø þino,
kas yra „siutulys”, „dþiaugsmas”, „pagieþa”, nes ne kartà tai išgyveno, tik,
priešingai nei anksèiau minëtø gamtos mokslo sàvokø, šiø neámanoma api-
brëþti. Jas geriausiu atveju galime tik aprašyti, papasakoti apie tuos jaus-
mus kitam þmogui. Ir tas þmogus supras, tik jei pats išgyveno kaþkà pana-
šaus. Jis šià sàvokà susies su savo išgyvenimais.

Aišku, sunku tikëtis, kad du skirtingi þmonës þodá „siutulys” supras vi-
siškai vienodai, nes skirtingi þmonës tà paèià bûsenà išgyvena labai skirtin-
gai.

Kriminologijoje daug sàvokø, kuriø turinys yra ir dar ilgai bus diskusijø
objektas. Sakykime, sàvoka „deviantinis (nukrypstantis nuo normalaus)
elgesys”. Bet kas yra norma? Nelengva rasti du sociologus, psichologus,
kriminologus ir netgi medikus, kurie visiškai sutaria šiuo klausimu2.

Samprotaujant apie nusikalstamumà daþnai vartojamos nevisiškai api-
brëþtos sàvokas. Neabejojama, kad jeigu vyras tyèia nušauna þmonà, tai yra
tyèinis nuþudymas. Bet kà tiksliai reiškia „tyèia”, kur yra tiksli riba tarp
„tyèia” ir „netyèia”? Kokie nusikaltëlio jausmai, mintys, sprendimai þudant
verèia teigti, kad nusikaltimas padarytas tyèia? Taigi riba tarp dviejø sàvo-
kø yra labai plati ir neaiški. Tokios pat neaiškios yra ir sàvokos
„nuþudymas” ribos (þmogus mirë nuo nusikaltëlio veiksmø tuoj pat, po
valandos, dienos, mënesio, pusmeèio, metø – kur baigiasi sunkus kûno su-
þalojimas ir prasideda nuþudymas?). Tokios pat intuityvios ir netikslios yra
dauguma kitø kriminologijos sàvokø3.

                                                     
1 Þr.: Pleèkaitis R. Logikos ávadas. – Vilnius, 1978. P. 114.
2 Smulkiau þr.: Блувштейн Ю. Д. Ïîíÿòèÿ â êðèìèíîëîãèè. Ñîâåòñêîå

ãîñóäаðñòâî è ïðаâî. 1986. С. 9, 77–82.
3 Tokiø sàvokø taikymas nëra vien kriminologijos ypatybë. Ástatymas noriai taiko vadina-

màsias „vertybines sàvokas” (þr.: Bieliûnas E. Kvalifikuota nusikaltimø sudëtis // Teisës
apþvalga. 1990. Nr. 3. P. 9.). Anot jo, beveik 24 proc. kvalifikuojanèiø poþymiø yra vertina-
mieji poþymiai.
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Koks yra empirinio–analitinio ir nomotetinio paþinimo santykis?

Viena vertus, galima tikëti, kad tik šiandien dar nesugebame tirti þmo-
gaus ir jo elgesio taip pat objektyviai ir tiksliai kaip gamtos objektø, kad tai
laikinas reiškinys. Kad tai, kas neámanoma šiandien, taps ámanoma rytoj,
kad tolesnë socialiniø mokslø raida leis spræsti šià problemà vis sëkmin-
giau. Iš tikrøjø sociologijos, psichologijos, ekonomikos istorija teikia mums
nemaþai áspûdingø pavyzdþiø, kad reiškiniai, kurie atrodë esantys uþ empi-
rinio tyrimo ribos, vëliau buvo sëkmingai tiriami. Ateities terminologija
remsis empiriniu–analitiniu paþinimu.

Galima laikytis priešingos nuomonës ir teigti, kad susiduriame ne su
laikinais, o su esminiais sunkumais, kad pati dvasinës sferos specifika iš
esmës apriboja verifikavimo procedûrø taikymà. Galima vadovautis argu-
mentais, kad tiek dabar, tiek ateityje nusikaltëlio (ir kiekvieno kito þmo-
gaus) elgesá galësime suprasti tik „álindæ á jo kailá”, „þiûrëdami jo akimis”.
Gráþkime prie pateikto pavyzdþio (pavyduolis, nuþudæs savo þmonà). Vie-
nintelis bûdas suvokti tikruosius pavyduolio elgesio motyvus – atsidurti jo
vietoj, paþiûrëti á viskà jo akimis. Tik taip galima suprasti, kà šiuo atveju
reiškia siutulys, dþiaugsmas, pagieþa ir apskritai kiekviena mintis bei poel-
gis.

Dabartinis vokieèiø filosofas H. G. Gadameras rašo, kad mokslai apie
dvasià suartëja su tokiais paþinimo bûdais, kurie yra uþ mokslo ribø. Tai
tokie paþinimo bûdai, „kuriuose tiesa išryškëja be verifikacijos metodolo-
giniø mokslo priemoniø”1.

Šis teiginys labai svarbus, nes skatina visiškai kitoká tyrinëtojo elgesá.
Sakykime, kad mes pasirinkome empiriná–analitiná paþinimo bûdà. Ti-

kime, kad þmogus, jo vidinis pasaulis turi bûti tiriamas objektyviai ir kad
turime visomis išgalëmis siekti bûtent tokio paþinimo, tik visa problema yra
tai, kad mes dar nesugebame objektyviai tirti þmogaus elgesio (nors jis turi
bûti taip tiriamas). Jeigu mes tikime visais šiais dalykais, tai verèia mus atsi-
sakyti tirti dalykus, kuriø negalime tiesiogiai arba netiesiogiai stebëti, netgi
jeigu esame ásitikinæ, kad tie dalykai labai svarbûs. Mes tirsime tik tai, kà
galime stebëti, tiksliai fiksuoti ir matuoti.

Jeigu laikomës priešingos nuomonës (þmogus visiškai kitoks tyrimo
objektas nei gamtos objektai), stengsimës já paþinti specifiniais bûdais, t.y.
sieksime subjektyviai suprasti, netgi jei neturime galimybiø jo tiesiogiai
ištirti.

Pasirinktas tyrimo metodas lemia renkamos informacijos pobûdá. Tai-
kydami empiriná–analitiná metodà rinksime objektyvius duomenis, kuriuos
galime patikrinti. Sieksime sukonkretinti abstrakèias sàvokas ir nesigilinsi-

                                                     
1 Гадамер Х. Г. Èñòèíа è ìåòîä. – Ìîñêâа: Ïðîãðåññ, 1992. С. 39.
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me á teiginius, kuriø negalime konkretizuoti, sieti su empiriniais, stebimais
dalykais.

Pasirinkæ kità – nomotetiná – paþinimo metodà jau nesieksime visuoti-
numo ir tikslumo. Geriau visapusiškiau suprasti vienà þmogø negu pavir-
šutiniškai daug þmoniø. Todël vietoj visuotiniø apklausø taikomas gilumi-
nis interviu, nebandoma rinkti objektyviø faktø apie þmogø, o stengiamasi
„patekti á jo padëtá”. Daþniausias taikomas „dalyvaujantis stebëjimas”, kai
tyrinëtojas daug laiko praleidþia su þmogumi, kartu dirba ir linksminasi.
Pagaliau vietoj formalizuotø duomenø (pvz., atsakant á anketos klausimà
galima pasirinkti tik vienà iš anketoje pateiktø atsakymo variantø) naudo-
jami neformalizuoti (þmogus skatinamas kalbëti taip, kaip jam norëtøsi).

Koká paþinimo bûdà geriau pasirinkti?
Daugelis tyrinëtojø daþniausiai vietoj „ar/ar” pasirenka „ir/ir”. Tyrinë-

jant stengiamasi derinti abu metodus. Tiriant nusikaltimus, nusikaltëlius
pirmiausia stengiamasi suprasti, bandyti aiškiai ásivaizduoti jø padëtá ir jø
akimis paþvelgti á gyvenimà.

Tokiu atveju sugebësime dar tiksliau taikyti nomotetinius metodus,
tiksliau pasirinksime, kà ir kaip reikia tirti. Tas „þmoniškas” poþiûris lei-
dþia tiksliau atrinkti tyrimo objektà, suformuluoti hipotezes bei parengti
visuotinio tyrimo metodus. Jeigu mes gerai suprantame, sakykime, nepil-
nameèius nusikaltëlius, gerai juos paþástame, sugebame pamatyti pasaulá jø
akimis, sugebësime visuotinës anketos klausimus suformuluoti taip, kad
nepilnametis mus teisingai suprastø ir norëtø atsakyti. Dël to turime dau-
giau pagrindo tikëtis, kad mûsø visuotinio tyrimo rezultatai bus gana pati-
kimi. Taèiau gavus tuos rezultatus mums vël reikës gráþti prie nomotetiniø
tyrimo bûdø.

To reikia norint tiksliai interpretuoti tyrimo rezultatus. Maþa nustatyti
kokius nors, kad ir labai tikslius, faktus apie nusikaltëlá ir nusikalstamumà.
Labai svarbu suprasti, kaip juos suvokia pats nusikaltëlis.

Pavyzdþiui, remiantis statistikos duomenimis, galima teigti, kad þmonës,
nuteisti laisvës atëmimo bausme, daþniau daro pakartotinius nusikaltimus.
Galima árodyti, remiantis tais paèiais statistikos duomenimis, kad didþiau-
sià átakà tam turi kalëjimo subkultûra – kalëjime daug asocialiø asmenybiø
ir vyrauja teigiamas poþiûris á nusikaltimø darymà.

Taèiau to nepakanka. Svarbu yra ávairiapusiškai suvokti tà á kalëjimà
pakliuvusá þmogø, jo padëtá, jo nerimà, baimæ, norà sulaukti aplinkiniø pa-
ramos. Turime ásivaizduoti, kaip atsitinka, kad priimdamas antisocialinius
sprendimus individas pradeda jaustis vis saugesnis ir stipresnis.

Empirinis–analitinis ir nomotetinis metodai tarsi papildo vienas kità.
Dar grieþtesnius reikalavimus kelia vadinamoji feministinë teorija. Jos

atstovø nuomone, gerai, kad tyrëjas stengiasi suprasti tiriamus þmones, bet
to nepakanka. Geriausiai nomotetinio tyrimo duomenis gali ávertinti patys
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tiriamieji. Taigi bûtina, kad tyrime dalyvautø ir patys tiriamieji ir teisingai
paaiškintø tyrimo rezultatus.

Kriminologinis paþinimas ir postmodernizmas

Svarstydami, koks paþinimo metodas geresnis ir kokiø paþinimo taisyk-
liø laikydamiesi greièiau nustatysime tiesà apie nusikalstamumà, visa laikà
vadovavomës idëja, kad ta ieškoma vienintelë tiesa egzistuoja.

Kaip gi mes ásivaizduojame tà tiesà? Tikriausiai, kaip kaþkoká teiginá
apie nusikalstamumà. Bûtent prie jo turi mus atvesti empirinis–analitinis ar
nomotetinis metodas arba kaþkoks jø derinys. Nustatæ tà teiginá, galime
ramiai judëti toliau.

Taèiau ar toks teiginys iš tikrøjø egzistuoja? Vienas iš mokslø apie þmo-
gø ir visuomenæ ypatumø yra tai, kad ir tinkamai nustatyta tiesa po kiek
laiko pasirodo netiksli ir jà pakeièia kita tiesa.

Dar viena svarbi šiø mokslø ypatybë yra tai, kad daþniausiai tà patá reiš-
kiná galima paaiškinti iš ávairiø teorijø pozicijø ir visi paaiškinimai yra
„vienodai teisingi”. Daþniausiai atrodo, kad tai laikinas reiškinys, kad dar
truputá palaukus viena iš teorijø pasirodys teisingiausia. Taèiau atidesnë
mokslø apie þmogø ir visuomenæ istorijos analizë parodo, kad teorijø gausa
šioje srityje yra nuolatinis ir normalus reiškinys.

Viena átakingiausiø dabartiniø paþinimo ideologijø – postmodernizmas
kaip tik ir teigia, kad vienos tiesos, kurià bûtø galima surasti taikant paþi-
nimo metodus, nëra. Yra daug tiesø apie kiekvienà objektà. Kiekvienas
þmogus ir geras, ir blogas, ir protingas, ir kvailas, ir stiprus, ir silpnas – pri-
klauso nuo to, iš kokiø pozicijø já vertinsime. Tiesa yra tiesa tik neperþen-
giant tam tikros teorijos ar tam tikro paþinimo metodo ribø.

Jeigu taip, tai klausimas, koks metodas geriausias, neturi jokios pra-
smës. Kiekvienas geras, kiekvienas atveda prie savos tiesos.

Jeigu pritariame šiam poþiûriui, tai svarbiausia, kà turime þinoti apie
kiekvienà faktà arba kriminologinæ išvadà – kaip ji buvo gauta. Tik infor-
macija apie gavimo bûdà ir teorijà, kuria buvo remiamasi, leidþia suprasti
kiekvienà teiginá.

Pavyzdþiui, informacija, kad nusikalstamumo lygis mûsø šalyje yra vie-
noks ar kitoks, pats savaime nieko nereiškia ir nieko mums nesako apie
nusikalstamumà. Iš tikrøjø jis reiškia tik tai, kad vidaus reikalø institucijø
statistikos padaliniai vadovaudamiesi þinybine instrukcija bei tiesioginiais ir
netiesioginiais vadovø nurodymais uþfiksavo toká iš kitø policijos padaliniø
(kriminalinës policijos, ONTE ir kt.) gautø bylø skaièiø. Šiek tiek pasikei-
tus instrukcijai ir vadovybës politikai tas skaièius pasikeis. Taèiau nei vienu,
nei kitu atveju neturësime pagrindo teigti, kad vienas iš jø yra teisingas, o
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kitas – ne. Taigi kiekvienas iš jø turi tam tikrà prasmæ tik kartu su jo teori-
niu ir netgi buitiniu kontekstu.

3. Empiriniai duomenys kriminologijoje.
Jø pagrindiniai ðaltiniai

Kriminologija yra pozityvus (ne normatyvinis) mokslas. Ji tyrinëje tikro-
væ – renka duomenis apie tikrovæ ir jais remdamasi daro išvadas apie jà.

Kokiais metodais tuos duomenis kriminologijai renka? Kas yra krimi-
nologiniai duomenø rinkimo metodai?

Nëra jokiø specialiø kriminologiniø duomenø, tai yra tokiø, kurie bû-
dingi tik šiam mokslui. Kriminologija – integruojantis mokslas. Taigi natû-
ralu, kad ji taiko ávairiausiø kitø mokslø tyrimo metodus.

Vargu ar galima numatyti, kokie tyrimo metodai gali, o kokie negali
bûti naudingi kriminologijoje. Turint omenyje integruojamà kriminologijos
pobûdá, logiškiausia kriminologijos metodus bûtø skirti pagal mokslus, ku-
riuos kriminologija integruoja: sociologinius, psichologinius, ekonominius
ir kitus.

Vadovaudamiesi tuo paèiu principu galëtumëme skirti ir duomenis, ku-
rie gaunami taikant tuos metodus. Taèiau ir tie mokslai nedaug tesiskiria
pagal tai, kokius metodus jie taiko. Labiausiai paplitæs sociologijos meto-
das – anketa, taèiau jà plaèiai taiko ir psichologai, ir ekonomistai, ir peda-
gogai. Testai ir testavimas siejami su psichologija, taèiau jie jau seniai tapo
ir pedagogo, ir sociologo darbo árankiu. Dokumentø analizë – vienas svar-
biausiø istorijos mokslo metodø, taèiau ir sociologai, ir psichologai, ir pe-
dagogai, ir ekonomistai siekia papildyti savo tyrimus dokumentø analize.

Taigi jau senokai susidarë bendras socialiniø mokslø instrumentarijus.
Panagrinëkime socialiniø mokslø metodus, kurie daþniausiai taikomi

kriminologiniams duomenims gauti.
Bendras visø metodø ypatumas yra tai, kad kiekvienà kartà mes darome

koká nors darbà. Šios veiklos rezultatas yra vienokie ar kitokie duomenys.
Baigæ šá darbà mes jau netyrinëjame tikrovës, o analizuojame gautus duo-
menis. Kiekvienu atveju kokie nors sumetimai (kartais teisingi, o kartais –
ne) leidþia mums teigti, kad mûsø duomenys taip tiksliai reprezentuoja
tikrovæ, kad gali (bent mûsø tyrimo tikslams) jà atstoti.

Bûtinybë tirti ne paèià tikrovæ, o jà atstojanèius duomenis visada këlë
mokslininkams nerimà.
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Vienas iš aktyviausiai diskutuojamø klausimø – kokius reikalavimus turi
atitikti duomenys, kad iš tikrøjø reprezentuotø „tikrovæ” ir tiktø moksli-
niam paþinimui (þr., pvz., 1 lentelæ).

1  l e n t e l ë . Kriminologinës informacijos reikalavimai (pagal J. Bluvšteinà1)

Informacijos
reikalavimai

Reikalavimø turinys

Išsamumas Informacija turi atspindëti pagrindines, esmingiau-
sias tiriamø objektø savybes

Tikrumas Informacijà turi atitikti faktai
Operatyvumas Informacija turi bûti gauta laiku, kad galima bûtø

panaudoti svarbiems sprendimams priimti
Vienareikšmiškumas Neturëtø bûti pateikta vartojant dviprasmiškas sà-

vokas
Kompleksiškumas Reiškinys turi bûti ávertintas ávairiapusiškai,

„bûtina išsiaiškinti iš pirmo þvilgsnio visiškai skir-
tingø faktø ryšius ir tarpusavio priklausomybæ, su-
rasti bendrybiø ten, kur, atrodytø, egzistuoja tik
daug vienas nuo kito izoliuotø reiškiniø”

Apþvelkime pagrindinius kriminologiniø duomenø gavimo bûdus.

Dokumentø analizë

Tai daþniausiai ávairiausio pobûdþio dokumentai, kurie atsirado krimi-
nalinës justicijos veikloje: veiklos ataskaitos, patikrinimo aktai, protokolai,
paþymos ir kita. Tø dokumentø „autoriai” – kriminalinës justicijos parei-
gûnai. Visuose šiuose dokumentuose oficialiai fiksuojami tam tikri mo-
mentai, faktai, ávykiai.

Daþniausiai nagrinëjamas dokumentas yra baudþiamoji byla. Iš tikrøjø
byloje kaupiami dokumentai ir ávairûs duomenys, parodantys ne tik nusi-
kaltimà bei nusikaltëlá, bet ir visà bylos eigà. Taigi baudþiamosios bylos
analizë leidþia kompleksiškai, visapusiškai suþinoti tiek apie nusikaltimà,
tiek apie visuomenës reakcijà á já.

Daþniausias dokumentø analizës bûdas yra vadinamasis anketavimas.
Anketa šiuo atveju – sàrašas klausimø, á kuriuos stengiantis atsakyti ir ieš-
koma byloje duomenø.

                                                     
1 Bluvšteinas J., Justickis V. ir kt. Kriminologija. – Vilnius: Pradai, 1994. P. 103–106.
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Sakykime, jeigu tyrëjà domina nepilnameèiø átraukimas á nusikalstamà
veiklà, tai vartant baigtà bylà (paprastai tai labai storas dokumentø rinki-
nys) ieškoma atsakymø á šiuos klausimus:

– ar nusikaltimas buvo grupinis;
– ar grupëje dalyvavo nepilnameèiø;
– kokios jø socialinës–demografinës charakteristikos;
– ar yra duomenø, kad jie buvo átraukti suaugusiøjø ar suaugusiojo;
– kokie átraukusiojo socialiniai–demografiniai bruoþai;
– koks átrauktojo ir átraukusiojo amþiaus skirtumas (pvz., gali bûti, kad

vienas tik prieš porà dienø iki nusikaltimo tapo pilnameèiu, o kitam liko tik
pora dienø iki pilnametystës – taigi formaliai nepilnametá átraukë suaugu-
sysis, bet iš tikrøjø tai bendraamþiai);

– nusikaltimo aplinkybës ir pobûdis;
– ar buvo iškeltas kaltinimas dël nepilnameèio átraukimo;
– ar buvo suaugusysis pripaþintas kaltu;
– kokia bausmë jam buvo paskirta.
Tokiu bûdu išanalizavæ tam tikro regiono bylas gauname vertingà kri-

minologinæ informacijà, rodanèià, kokiais bûdais nepilnameèiai átraukiami
daþniausiai, kokiems nusikaltimams padaryti jie panaudojami, kokie nepil-
nameèiai átraukiami (socialinës–demografinës charakteristikos), kas átrau-
kia (socialinës–demografinës átraukianèiøjø charakteristikos).

Oficialioji statistika, jos esmë. Poþiûrio á oficialiàjà statistikà raida

Kriminologinë statistika – tai tam tikra dalis informacijos apie nusi-
kalstamumà, su juo susijusius reiškinius bei nacionalinës kriminalinës justi-
cijos veiklà.

Pavyzdþiui, Lietuvos statistikos departamentas kasmet leidþia statistikos
rinkiná „Nusikalstamumas ir teisësaugos institucijø veikla”. 2001 m. išleis-
tame leidinyje surinkti 2000 m. nusikalstamumo ir kriminalinës justicijos
veiklos duomenys.

„Oficialioji kriminologinë statistika” sudaryta remiantis šio leidinio
duomenimis. Galime matyti, kokio pobûdþio informacija paprastai spaus-
dinama šiame ir panašiuose leidiniuose. Be pateiktø duomenø, paprastai
skelbiami duomenys apie ákalintuosius laisvës atëmimo ástaigose, nusikal-
timø aukas ir kitokia informacija.

Lietuviškas kriminalinës statistikos rinkinys pagal apimtá – vienas
„kukliausiø” – tik keliasdešimt puslapiø. Vokiškas tokio pobûdþio leidinys
„Polizeiliche Kriminalstatistik” yra daugiau kaip 250 puslapiø ir pateikiama
daugiau kaip šimtas lenteliø1.

                                                     
1 Polizeiliche Kriminalstatistik. Bundeskriminalamt:Wiesbaden, 1998.
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Oficialioji kriminologinė statistika1

UÞREGISTRUOTI IR IŠNAGRINËTI NUSIKALTIMAI
Pagrindiniai nusikalstamumo rodikliai
Policijos darbuotojai
Policijos struktûra 1999 m. pradþioje
Lietuvos aukštøjø mokyklø studentai, studijuojantys teisës mokslus
Aukštesniøjø policijos mokyklø studentai
Nusikaltimø skaièiaus dinamika
Uþregistruoti nusikaltimai
Nusikalstamumas 1998 m.
Uþregistruoti nusikaltimai pagal jø sunkumo laipsná
Nusikalstamumas mieste ir kaime
Nusikalstamumas didþiuosiuose Lietuvos miestuose
Uþregistruoti kriminaliniai nusikaltimai viešose vietose
Uþregistruoti nusikaltimai pagal pasikësinimo objektà
Uþregistruoti ir išaiškinti nusikaltimai pagal kai kurias nusikaltimø rûšis
Uþregistruoti ir išaiškinti nusikaltimai
Asmenø, nusikaltusiø pakartotinai, padaryti nusikaltimai
Grupiniai nusikaltimai
Neblaiviø asmenø padaryti nusikaltimai
Narkomanø padaryti nusikaltimai
Nepilnameèiø padaryti nusikaltimai
Nepilnameèiø padaryti nusikaltimai pagal nusikaltimø rûšis

ASMENYS, PADARÆ NUSIKALTIMUS
Išaiškinta asmenø, padariusiø nusikaltimus
Asmenys, padaræ nusikaltimus
Asmenø, padariusiø nusikaltimus, amþius
Asmenø, padariusiø nusikaltimus, uþimtumas
Darbingo amþiaus nedirbantys ir nesimokantys asmenys, padaræ
nusikaltimus
Moksleiviai ir studentai, padaræ nusikaltimus
Išaiškinta nepilnameèiø, padariusiø nusikaltimus
Nepilnameèiai pagal padarytø nusikaltimø rûšis

NUSIKALTIMØ IR KITØ TEISËS PAÞEIDIMØ PREVENCIJA
Asmenys, árašyti á policijos profilaktinæ áskaità
Vaikø, árašytø á policijos profilaktinæ áskaità, amþius ir uþimtumas
Vaikø, árašytø á policijos profilaktinæ áskaità, šeimos padëtis
Vaikai, pristatyti á policijos ástaigas

                                                     
1 Nusikalstamumas ir teisësaugos institucijø veikla. – Vilnius: Lietuvos statistikos depar-

tamentas, 1999. P. 3.
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Oficialioji kriminalinë statistika svarbi daugeliu atþvilgiu. Paminësime
tik kai kuriuos iš jø.

1. Visuomeninës tvarkos ávertinimas. Gyventojams, uþsienieèiams, no-
rintiems atvykti á kraštà turizmo arba verslo reikalais, draudimo kompani-
joms, investitoriams svarbu, ar šalis saugi, ar jie nerizikuoja atvykæ tapti
nusikaltimo aukomis. Atsakyti á šiuos klausimus daþniausiai padeda oficia-
liosios statistikos duomenys.

2. Valstybës pastangø uþkirsti kelià nusikalstamumui ávertinimas. Vals-
tybë yra atsakinga uþ kovà su nusikalstamumu. Policija, teismai, teisëtvar-
kos institucijos apriboja kai kurias pilieèio teises, ypaè prievartos panaudo-
jimà, þadëdamos uþtikrinti jo saugumà ir teises. Toks yra „visuomeninës
sutarties” turinys. Valstybë atsakinga uþ tvarkà, ji turi uþtikrinti saugumà,
pilietis atsisako dalies savo laisviø. Kai á Jûsø butà álenda ginkluotas nusi-
kaltëlis, o Jûs esate beginklis, dël susidariusios situacijos kalta valstybë,
kuri neleido naudotis ginklu, bet neuþtikrino asmeninio saugumo.

Atsiþvelgiant á kriminalinës statistikos duomenis vertinama valstybës
pozicija. Didelis nusikalstamumas – tai sunkus kaltinimas nesëkmingai dir-
banèiai vyriausybei. Ne veltui totalitarinëse valstybëse nusikalstamumo
duomenys slepiami arba pateikiami su grifais „Slapta”, „Naudotis tarny-
boje” ir pan.

3. Kriminalinës justicijos organizavimas. Remiantis oficialiosios statisti-
kos duomenimis ávertinama, kaip dirba šalies kriminalinës justicijos institu-
cijos. Kita vertus, jø darbas visada susijæs su finansinëmis išlaidomis. Kiek-
vienas sprendimas sugrieþtinti baudþiamàjà politikà reiškia naujus milijo-
nus išlaidø, naujus kalëjimus, naujus tûkstanèius kaliniø.

Oficialiosios kriminalinës statistikos patikimumo problema.
Informacijos iškraipymo aksioma

Iš pirmo þvilgsnio oficialioji statistika atrodo labai patikima. Pirmiausia
ji yra „oficialioji”. Šiuos duomenis pateikia ir jos patikimumà garantuoja
šalies kriminalinës justicijos institucijos. Tai jø pareiga fiksuoti kiekvienà
nusiþengimà ástatymui. Taigi, priešingai nei atskirø tyrimø rezultatai, uþ
kuriuos atsako tik jø autoriai, oficialioji kriminalinë statistika yra „valstybës
duomenys”.

Antra, kriminalinës justicijos informacija – tai ne nuomonës, ne sub-
jektyvûs vertinimai, o tikri skaièiai. Treèia, oficialioji statistika – visi uþfik-
suoti nusikaltimai, o ne atrinkti kai kurie iš jø, kaip tai daro kitokie infor-
macijos šaltiniai.
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Bûtent dël to daugelá dešimtmeèiø oficialioji kriminalinë informacija
buvo vienintelis arba bent svarbiausias informacijos apie nusikalstamumà
šaltinis.

Iš tikrøjø kriminalinës statistikos patikimumas daugeliu atvejø gali bûti
apgaulingas. Svarbiausios prieþastys yra:

1. ji daþnai kinta dël politiniø ir þinybiniø interesø ir
2. jos atsiradimo bûdas.

2 schema. Informacijos apie nusikaltimus apdorojimas

Kriminalinës justicijos tarnybos, kurios renka ir apdoroja
nusikaltimø duomenis

Tikrasis ("tamsus") nusikaltimø skaièius

Nusikaltimas, kuris atsispindës oficialiojoje
kriminalinëje statistikoje
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Galima sakyti, kad yra tam tikra informacijos pateikimo aksioma.
Jeigu kriminalinës justicijos institucija pati pateikia savo veiklà atspin-

dinèius duomenis (pirmoji sàlyga), ir jeigu atsiþvelgiant á šiuos duomenis
tiesiogiai arba netiesiogiai vertinamas tos þinybos darbas (antroji sàlyga), ši
informacija bus išklaipoma neišvengiamai (þr. 2 schemà).

Ásivaizduokime mokiná, kuriam suteikta teisë paèiam sau rašyti paþy-
mius. Jei paþymiai geri, jam perkama mëgstamø þaislø. Aišku, toks moki-
nys nepraleis në vienos progos padidinti sau paþymá. Panaši yra kriminali-
nës justicijos ástaigø padëtis. Šios ástaigos paèios fiksuoja nusikaltimus,
sprendþia, ar tam tikras ávykis yra nusikaltimas, apibendrina nusikaltimø
duomenis, informuoja, kokiø imamasi nusikaltimø prevencijos priemoniø.
Atsiþvelgiant á duomenis vertinamas šiø ástaigø darbas. Sakykime, nusi-
kalstamumo didëjimas tam tikru laikotarpiu gali bûti prieþastis pakeisti
kriminalinës justicijos vadovybæ. Dideli nusikalstamumo rodikliai yra pa-
grindas kaltinti kriminalinës justicijos ástaigas blogu darbu. Nusikalstamu-
mo lygio maþëjimas savo ruoþtu yra proga pagyrimams ir apdovanoji-
mams1.

Taèiau kriminalinës justicijos institucijos gali bûti suinteresuotos ne tik
maþinti nusikalstamumo rodiklius, bet ir, atvirkšèiai, juos didinti, jeigu sie-
kia, pavyzdþiui, didesnio finansavimo arba naujø teisiø.

Pagaliau institucijø pateikiami kriminalinës justicijos duomenys turi áta-
kos gyventojø – nusikaltimø aukø – poþiûriui á paèias kriminalinës justicijos
institucijas, o nuo šio poþiûrio savo ruoþtu priklauso, ar gyventojai praneš
apie padarytus nusikaltimus. Jei pasitiki, daþniau praneš apie padarytus
nusikaltimus, ir oficialiosios statistikos duomenys bus tikslesni, jei ne, dau-
gelis nusikaltimø liks neuþfiksuota.

Kaip galima pasiekti, kad kriminalinës statistikos duomenys bûtø tiks-
lûs? Atsakymas tiesiogiai plaukia iš informacijos iškraipymo aksiomos –
šiuos duomenis turi pateikti ne kriminalinës justicijos tarnybos, o nepri-
klausoma institucija, kurios veiklos vertinimui nusikalstamumo rodikliai
neturëtø átakos (þr. 3 schemà).

Vadinasi, reikia ásteigti nepriklausomà nacionaliná kriminologinës in-
formacijos rinkimo ir apdorojimo centrà. Tokio centro veiklos projektà
pateikë Lietuvos teisës universiteto mokslininkø grupë2.

                                                     
1 Prieš keletà metø dël neaiškiø prieþasèiø mënesiniai nusikalstamumo rodikliai staigiai

(ir neilgam) sumaþëjo. Vidaus reikalø ministras reagavo nedelsdamas. Buvo sukviesta spaudos
konferencija ir informuota apie sëkmingà ministerijos veiklà maþinant nusikalstamumà.

2 Bluvšteinas J., Justickis V., Kanopa R., Tiešis E. Lietuvos nacionalinë kriminologiniø
duomenø sistema ir nacionalinis kriminologiniø duomenø bankas // Nusikalstamumas ir kri-
minalinë justicija: mokslo programa. – Vilnius: Lietuvos teisës akademija, 1997.
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3 schema. Nepriklausomos ir objektyvios kriminalinës
informacijos pateikimas

Svarbus þingsnis tokio nepriklausomo informacijos apie nusikalstamu-
mà rinkimo centro link yra duomenø bankas, ásteigtas prie Nusikalstamu-
mo Lietuvoje tyrimo centro.

Kriminalinës justicijos tarnybos, kurios renka ir apdoroja
nusikaltimø duomenis

Tikrasis ("tamsus") nusikaltimø skaièius

Nusikaltimas, kuris atsispindës oficialiojoje
kriminalinëje statistikoje
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Poþiûrio á nusikalstamumà ir já atspindinèiø duomenø
santyká pokyèiai. Perëjimas nuo eksplicitinio prie

implicitinio nusikalstamumo modelio

Eksplicitinis nusikalstamumo modelis remiasi prielaida, kad nusikalsta-
mumas yra pakankamai gerai matomas reiškinys, apie kurá mes galime pa-
kankamai gerai spræsti iš pateikiamø duomenø, pirmiausia iš oficialiosios
statistikos.

Svarbi implicitinio modelio dalis yra vadinamasis „tamsus nusikaltimø
skaièius” – ta nusikalstamumo dalis, apie kurià mes neturime duomenø. Ši
„tamsi” nusikalstamumo dalis gali sudaryti nemaþà nuolat kintanèià ben-
drojo nusikalstamumo dalá. Taikant implicitiná modelá, „šviesios” (þino-
mos) nusikalstamumo dalies ir „tamsiosios” dalies santykis yra problemiš-
kas.

Tradicinë kriminologija rëmësi eksplicitiniu modeliu – traktavo nusi-
kalstamumà kaip gerai þinomà reiškiná, t.y. reiškiná, apie kurio bûklæ ir rai-
dà gana tiksliai galima spræsti iš pateikiamø duomenø, pirmiausia iš oficia-
liosios kriminalinës statistikos. Toks poþiûris buvo visø pirmøjø kriminali-
nës statistikos tyrinëjimø metodologinis pagrindas. Jau kriminalinës statis-
tikos pradininkai (A. J. Kettle, A. M. Gerry, G. von Mayer) suformulavo
šio poþiûrio teorines prielaidas, ir pirmiausia „pastovaus santykio dësná”,
kuris reiškia, kad tarp uþregistruotø nusikaltimø ir tø, kurie lieka neþinomi
(nepranešti, neišaiškinti) egzistuoja pastovus santykis. Todël buvo tikima,
kad daugëjant neuþregistruotø nusikaltimø, daugëja ir neregistruotø. Va-
dovaudamiesi tokiomis prielaidomis, kriminalinës statistikos pradininkai
apie nusikalstamumo bûklæ ir jo pokyèius sprendë vien tik iš oficialiosios
statistikos duomenø1.

Šio poþiûrio buvo laikomasi visà XX a. pirmàjà pusæ ir didesnæ pokario
laikotarpio dalá. Toks poþiûris vyrauja analizuojant ir apibendrinant krimi-
nalinës statistikos duomenis mûsø šalyje ir daugelyje kitø buvusiø socialis-
tiniø Rytø Europos šaliø. Ypaè svarbi yra vadinamoji metinë statistika ir
jos pagrindu rengiamos metinës nusikalstamumo bûklës atskaitos, kurios
yra svarbus dokumentas numatant šalies kriminalinæ politikà, vertinant
kriminalinës justicijos apskritai bei atskirø jos ástaigø veiklà.

1960–1970 m. viktimologiniai ir kiti neuþregistruoto nusikalstamumo ty-
rinëjimai sudavë triuškinamà smûgá pastovaus santykio dësniui. Jie parodë

                                                     
1 Albrecht P. A., Lamnek S. Jugendkriminalität im Zerrbild der Statistik. – München,

1979; Adamski A. Interpretacja statystyk przestæpczosci w kryminologii // Przeglàd Policyjny.
Nr. 2(26)–3(27). S. 158–171.



PIRMA  DALIS70

santykio tarp nusikalstamumo vaizdo bei tendencijø, kurias rodo oficialioji
statistika, ir tø, kurias rodo paslëpto nusikalstamumo tyrimai, nepastovu-
mà1. Jei oficialioji statistika rodo nusikalstamumo didëjimà, tai šis didëji-
mas „gali bûti ir tikras, ir numanomas”2. Pavyzdþiui, JAV 1970–1984 m.
oficialioji statistika rodë nusikalstamumo didëjimà, o viktimologiniai tyri-
mai, kurie geriau parodo neuþregistruoto nusikalstamumo tendencijas, –
priešingai3. Minëti tyrimai atskleidë ryškø matomos ir nematomos nusi-
kalstamumo dalies santykio nepastovumà. Mat tas santykis (kaip ir kiek-
vienas kitas socialinis reiškinys) yra veikiamas ávairiausiø socialiniø, kultû-
riniø ir kitokiø veiksniø ir dël to yra ne maþiau dinamiškas negu nusikals-
tamumas bei kiti su juo susijæ reiškiniai.

Taigi galima padaryti metodologinæ išvadà: jokiø tyrinëjimø negalima
atlikti remiantis vien oficialiàja statistika. Nëra jokiø moksliniø garantijø,
kad oficialiosios statistikos duomenys bent apytikriai atspindi tikràjá nusi-
kalstamumà.

Apklausa kaip kriminologiniø duomenø rinkimo metodas.
Anketavimas

Apklausa – tai klausimø pateikimas respondentui (nusikaltëliui, aukai,
ekspertui). Þodis „apklausa” daþniausiai vartojamas, kai kalbama apie þo-
diná pokalbá, á anketà paprastai atsakinëjama raštu.

Ekspertais daþniausiai vadinami kriminalinës justicijos darbuotojai, ku-
rie turi reikalingø þiniø apie nusikaltëlá, nusikaltimà arba jo aplinkybes.
Pavyzdþiui, jie nuolat bendravo su nusikaltëliu, já stebëjo ir gali pateikti
svarbiø duomenø.

Kaip pavyzdá pateiksime nusikaltimo aukø viktimologinës anketos iš-
traukas.

                                                     
1 Schneider H. J. /Hrsg./ Das Verbrechensopfer in der Starfrechtspflege. – Berlin, 1982;

Šeparovic Z. P. Victimology. – Zagreb, 1985; Sparks R. F. Research on Victim of Crime: Ac-
complishments, Issues, and New Directions. – Rockwill, 1982.

2 Шхнейдер Г. Ю. Криминология. – Москва, 1994. С. 144.
3 US Departament of Justice. Criminal Victimisation in United States. – Washington,

1986.
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Tarptautinė viktimologinės apklausos telefonu anketa
(ištraukos)1

Sociologas skambina vienu iš pasirinktø apklausos telefonu numeriø.
„Esu visuomeninës nuomonës tyrimo kompanijos (nurodo pavadinimà)

darbuotojas. Mes norime suþinoti visuomenës nuomonæ apie nusikalsta-
mumà ir jo kontrolæ.

Mûsø apklausa yra tarptautinio projekto, kuris vykdomas svarbiausiose
Europos šalyse, taip pat Kanadoje, JAV bei Australijoje, dalis.

Mûsø pokalbiui Jûs nesugaišite daug laiko. Savaime aišku, pokalbis bus
anoniminis.

(Jeigu respondentas reaguoja átariai ar dvejoja)
„Ar norëtumëte patikrinti, ar šià apklausà iš tikrøjø atlieka visuomeni-

nës nuomonës tyrimo kompanija (nurodo pavadinimà)? O gal Jûs norëtu-
mëte gauti daugiau informacijos? Aš galiu Jums duoti kità mûsø visuome-
ninës nuomonës tyrimo kompanijos (nurodo pavadinimà) telefonà.

(Jeigu respondentas norëtø gauti toká telefono numerá) „Telefono nu-
meris yra ............... . Ar aš galiu vël Jums paskambinti po 30 minuèiø?”

(Jeigu respondentas nepageidauja tikrinti, pokalbis tæsiamas)

„Ar buvote Jûs ar kas nors iš Jûsø namiškiø nusikaltimø auka?”

(Toliau išsiaiškinama, kokia respondento šeimos sudëtis. Darbuotojas
paprastai turi apklausti tam tikros lyties, amþiaus, išsilavinimo þmones.
Todël jis išsiaiškina, ar tokiø þmoniø yra respondento šeimoje, ir jeigu yra,
klausia, kaip jis galëtø su jais susisiekti).

(Bendraujant su šiais þmonëmis, jei reikia, visas pokalbis kartojamas iš
pradþiø.)

1. Ar kas nors Jûsø šeimoje turëjo vienà iš paminëtø autotransporto
priemoniø?

Taip   Ne   Neþinau
Kiek jø turëjo?

......

                                                     
1 Dijk van P. J. M., Mayhew P., Killias M. Experiences of the Crime across the World. Key

Findings from the 1989 International Crime Survey. – Deventer: Kluwer Law and Taxation
Publishers, 1990.
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2. (Jeigu atsakymas „taip”) Ar nebuvo per paskutinius penkerius metus
Jûsø ar Jûsø šeimos nariø transporto priemonë pavogta? Prašome nesku-
bant pagalvoti ir atsakyti.

Taip   Ne   Neþinau

......
3. Ar bandë kas nors, neminint vagysèiø iš garaþo, sandëlio ar rûsio, per

paskutinius penkerius metus uþeiti á Jûsø namà be leidimo ir pavogë arba
bandë kà nors pavogti?

Taip   Ne   Neþinau

Ar per pastaruosius penkerius metus kas nors bandë á Jûsø butà ási-
brauti nesëkmingai?  Pavyzdþiui, paliko bandymo ásilauþti pëdsakø ant uþ-
rakto, durø ar lango?

.....
Aèiû uþ pagalbà.

Šiuo metu kriminologijoje labai svarbios vadinamosios self–report an-
ketos, kuriose asmeniui pateikiamas klausimas, ar jis tam tikru laikotarpiu
(pvz., per paskutinius metus) yra padaræs nusikaltimø.

Daugeliui kriminologø buvo netikëta, kai þmonës gana atvirai atsakyda-
vo á šá klausimà, jei anketa bûdavo anoniminë. Šios anketos padëjo gauti
informacijos ir apie padarytus, bet kriminalinei justicijai neþinomus nusi-
kaltimus.

Kriminologiniø apklausø duomenø patikimumo problemos. Anglai sa-
ko: „Neþinau, ar jis pavogë, ar iš jo pavogë, bet jis yra ásipainiojæs á šià pur-
vinà istorijà”.

Nusikaltimas – visada „purvina istorija”. Dël to sunku tikëtis þmoniø, su
kuriais apie tai kalbama, nuoširdumo. Neretai vienintelë galimybë ap-
klausti daug nusikaltëliø – apklausti laisvës atëmimo vietoje. Kur dar ga-
lëtumëme rasti 1000 vagiø arba þudikø?

Taèiau èia tikëtis nuoširdumo dar sunkiau. Buvimo laisvës atëmimo
vietoje trukmë bei jo sutrumpinimo galimybës priklauso nuo laisvës at-
ëmimo vietos administracijos. Ji, atsiþvelgdama á tai, kaip nusikaltëlis elgia-
si ir kà kalba, turi nuspræsti, ar jis jau pasitaisë. Jeigu nuteistasis pareiškia,
kad jis gailisi praeities, smerkia save, nori bûti kitoks, jis turi daugiau gali-
mybiø greièiau išeiti á laisvæ.
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Apklausos metu nuteistasis daþniausiai klausiamas apie praeitá ir pada-
rytà nusikaltimà, todël tenka imtis ávairiausiø priemoniø norint išgauti nuo-
širdþius arba išsiaiškinti nenuoširdþius atsakymus.

Tai gali bûti atsakymø ar jø pagrindu gautø išvadø patikrinimas re-
miantis kitais šaltiniais (pvz., ekspertø apklausa ar dokumentø analizë).

Ádomø nenuoširdþiø atsakymø išaiškinimo metodà tiriant nepilname-
èius pritaikë S. Geèënienë ir E. Vileikienë. Jos parengë specialias „melo
skales” – klausimø grupes, kuriø vienintelë paskirtis buvo nustatyti atsaki-
nëjanèiojo nenuoširdumà.

Šioms skalëms sudaryti buvo pasinaudota psichologijos laimëjimais. Sa-
kykime, garsiajame MMPI teste yra speciali „šiurkštaus melo” skalë. Jà
sudaro teiginiai, á kuriuos atsakydamas apklaustasis yra priverstas prisipa-
þinti padaræs nedidelæ „nuodëmæ”. Klausiama apie tokias „nuodëmes”,
kuriø iš esmës padaro visi þmonës, taèiau neretai nenori prisipaþinti: „aš
niekada nevëluoju” – kiekvienas þmogus bent kartà gyvenime yra pavëla-
væs; „aš nieko nebijau” – iš tikrøjø kiekvienas ko nors bijo. Taigi nuošir-
dþiai atsakinëjantysis sakys, kad tas teiginys jam netinka, nenuoširdus teigs,
kad jis iš tikrøjø nieko nebijo.

Nenuoširdumo skalė kriminologiniuose tyrimuose
(pagal S. Gečėnienę, E. Vileikienę, 1999)

„Nenuoširdumo”, arba „melo skalë”
Anketos pabaigoje buvo pateikta dešimt klausimø. Iš atsakymø á šiuos

klausimus sprendþiama, ar atsakinëjama nuoširdþiai. Atsakius neigiamai,
buvo priskaièiuojamas vienas nenuoširdumo balas (pvz., jei paauglys pa-
neigia teiginá „Ne visi mano paþástami man patinka”). Susumavus visus ne-
nuoširdumo balus skaièiuojamas nenuoširdumo koeficientas, iš kurio
sprendþiama, ar rezultatai patikimi.

Skalës teiginiai
Retkarèiais aš pagalvoju apie tokius dalykus, kurie per daug blogi, kad

apie juos kalbëèiau.
Kartais man tiesiog norisi dauþyti daiktus.
Aš ne visada sakau tiesà.
Kartais, kai blogai jauèiuosi, bûnu piktas.
Mano elgesys prie stalo ne toks geras kaip sveèiuose.
Jei aš galëèiau patekti á kinà nemokamai, bûdamas tikras, kad manæs

nepastebës, tai tikriausiai aš taip ir pasielgèiau.
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Ne visi mano paþástami man patinka.
Kartais truputá palieþuvauju.
Kartais aš gerai vertinu þmones, kuriuos menkai paþástu.
Retkarèiais juokiuosi išgirdæs nešvankø sàmojá.

Respondentui atsakius, nustatomas ryšys tarp nuoširdumo laipsnio ir
atsakymø á ávairius anketos klausimus. Taip nustatomi klausimai, atsakymai
á kuriuos labiausiai priklauso nuo atsakanèiojo nuoširdumo. Tokie klausi-
mai ir atsakymai á juos atmetami kaip nepatikimi.

Stebëjimas

Atsiradus videoaparatûrai atsirado galimybë stebëti ir netgi árašyti, kaip
daromi nusikaltimai, pavyzdþiui, vagiama iš parduotuviø.

Vagystės stebėjimas

Bûnant Kanadoje šios knygos autoriui teko kartu su policijos ekipaþu
patruliuoti Otavos miestà. Buvo gautas pranešimas, kad bandyta pavogti iš
didelës parduotuvës. Vagá sulaikë parduotuvës apsauga „Security”. Atvykæ
radome suimtà vagá, liudininkus, pasiruošusius duoti parodymus, ir svar-
biausià árodymà – nusikaltimo videoárašà, kurá automatiškai padarë apsau-
gos videokamera.

Áraše labai gerai buvo matomi visi nusikaltimo darymo etapai. Buvo aiš-
ku, kad vagis ilgai dvejojo, kol galiausiai ryþosi. Puikiai buvo matyti, kokiø
saugumo priemoniø jis ëmësi, kaip reagavo á pasirodþiusius apsaugos dar-
buotojus.

Parduotuvës apsaugininkai visada kruopšèiai perþiûri tuos árašus steng-
damiesi geriau suprasti grobstytojo psichologijà ir imtis prevencijos prie-
moniø. Videoárašà perþiûrëjo ir šá kartà. Perþiûrint árašà vienas apsaugos
darbuotojø atkreipë dëmesá á momentà, kai grobstytojas bandë nustatyti, ar
skyriuje yra videokamerø. Tuoj pat buvo nuspræsta tuose skyriuose, kur
nëra videokamerø, árengti jø maketus.
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Stebëjimas dalyvaujant

Taikant šá metodà, galima itin gerai išnagrinëti nusikaltimus, nusikals-
tamà elgesá, kriminalinës justicijos veiklà, nes tyrinëtojas tiesiogiai mato,
kaip daromas nusikaltimas arba vyksta kiti já dominantys ávykiai.

Šis metodas buvo aktyviai taikomas tiriant ir policijos veiklà.
Nemaþai labai ádomiø faktø nustatyta ir reikšmingø tyrimø atlikta bû-

tent šiuo bûdu (þr.: Ar gali Kanados policijos pareigûnas pavakarieniauti
nemokamai?).

Ar gali Kanados policijos pareigūnas
pavakarieniauti nemokamai?

Šios knygos autorius, lankydamasis Kanadoje, dalyvavo projekte, kurio
tikslas buvo analizuoti policijos ir gyventojø santykius. Be kitø dalykø, buvo
bandoma išsiaiškinti, ar policija naudojasi neoficialiomis gyventojø
„paslaugomis”, kurias jie siûlo, tikëdamiesi prireikus sulaukti policininko
paramos.

Susitikimuose su aukštais ir eiliniais policijos pareigûnais klausdavome,
ar gali policininkas savo aptarnaujamame rajone uþeiti á vienà iš barø ar
restoranø ir nemokamai (šeimininko sàskaita) pavakarieniauti? Atsakymas
visada buvo kategoriškai neigiamas. Mums buvo paaiškinta, kad toks pa-
protys egzistuoja daugelyje šaliø, o prieš dešimt metø buvo paplitæs ir Ka-
nadoje. Šiuo metu tai grieþtai draudþiama ir tokiø dalykø jau nepasitaiko.

Patruliuojant vakare su policijos pareigûnais Otavoje teko ásitikinti, kad
iš tikrøjø viskas yra kitaip. Budëdami paprastai vakarieniaudavome nemo-
kamai. Šios knygos autoriui bandant sumokëti, pareigûnai sulaikydavo já ir
paaiškindavo, kad apsilankymas restorane ir nemokama vakarienë yra pa-
protys, gerø šeimininkø ir policininkø santykiø ir savitarpio pasitikëjimo
išraiška. Jei policijos pareigûnas vengia uþeiti arba nori pats sumokëti, tai
rodo, kad policininko ir šeimininko santykiai pašlijo1.

Taigi tiesiogiai dalyvaujant buvo galima atskleisti ádomius ir svarbius
policijos ir gyventojø santykiø aspektus. Tai jokiu bûdu nereiškë, kad aukšti
policijos pareigûnai, neigdami, kad tokiø dalykø nepasitaiko, sàmoningai

                                                     
1 Aišku, negalime daryti apibendrinanèiø išvadø, kad tokie yra visø policijos pareigûnø ir

jø globojamø smulkiø savininkø santykiai. Taèiau jau tas vienintelis atvejis rodo, kad tai, kas
aukštiems pareigûnams atrodo aksioma, iš tikrøjø nëra aksioma.



PIRMA  DALIS76

sakë netiesà. Tai tik reiškë, kad tokia yra „oficialioji tvarka” („policing in
books”). Tuo tarpu tiesiogiai stebint policijos ir gyventojø santykius nesun-
ku ásitikinti, kad iš tikrøjø yra kitaip.

Aišku, tokie tyrimai tiesiogiai dalyvaujant sukelia nemaþai organizaci-
nio, netgi etinio pobûdþio problemø. Sakykime, tyrëjas leidþia laikà su as-
menimis, vartojanèiais narkotikus, stebi jø gyvenimà, santykius, nusikals-
tamà veiklà. Tokiø stebëjimø metu surenkama mokslui ir teisësaugai labai
svarbios informacijos, kuri bûtø labai naudinga organizuojant tokiø nusi-
kaltimø prevencijà, taèiau kiekvieno asmens pilietinë pareiga tokiu atveju –
nedelsiant pranešti apie nusikaltimà policijai. To ástatymas reikalauja ir iš
kriminologo. Neávykdæs šio reikalavimo, jis gali uþsitraukti ir etines, ir bau-
dþiamàsias sankcijas.

Nepaisant to kriminologai ieško ir randa bûdø, kaip suderinti savo pi-
lietines pareigas bei mokslinius interesus ir vis dëlto gauti tiesioginio ste-
bëjimo duomenø1.

Eksperimentas

Tai metodas, suteikiantis galimybæ nustatinëti prieþastinius ryšius. At-
liekant eksperimentà, sudaromos sàlygos manipuliuoti vienais (nepriklau-
somais) kintamaisiais ir stebëti jø poveiká kitiems (priklausomiems).

Eksperimentinis metodas buvo itin svarbus tiriant kriminalinës justicijos
korekcinio poveikio galimybes, tai yra nustatant, kokie psichologinio auk-
lëjamojo poveikio metodai gali bûti efektyvûs taisant nusikaltëlius.

Skiriamos dvi svarbios eksperimento rûšys.
Pirmoji – tikrasis, arba grynasis, eksperimentas – tyrëjas pats manipu-

liuoja priklausomu parametru. Pavyzdþiui, jis pats nustato vienà ar kità jo
reikšmæ ir stebi rezultatà.

Pseudoeksperimento atveju manipuliuoja ne pats tyrëjas, o gyvenimas.
Pavyzdþiui, norint nustatyti, kokià átakà nusikalstamumui turi pramonës
augimas, lyginami regionai, kuriuose pramonë išplëtota, su tais, kur jos
nëra, ir stebima, kokie nusikalstamumo skirtumai atsiranda šiuose regio-
nuose.

Pseudoeksperimento trûkumas yra tai, kad priklausomu kintamuoju
manipuliuoja ne pats tyrëjas. Gali bûti nemaþai prieþasèiø, dël kuriø vie-
nuose regionuose pramonë vystoma, o kituose – ne, todël gali bûti, kad
poveiká nusikalstamumui daro ne pati pramonës raida, o jà sukëlæ veiks-
niai. Jeigu eksperimentatorius galëtø nutarti, kokiame rajone vystyti pra-
monæ, o kokiame ne, jis galëtø išvengti šios problemos. Tuo atveju jo

                                                     
1 Шнейдер Г. Й. Криминология. – Москва: Прогресс, 1994. С. 15-19.
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sprendimas bûtø vienintelë pramonës plëtojimo prieþastis, ir tyrëjas galëtø
bûti tikras, kad nusikalstamumo skirtumai tarp regionø neatsirado dël tø
prieþasèiø, kurios sukëlë bûtinybë plëtoti pramonæ.

Atliekant grynàjá eksperimentà šiø problemø nekyla – pats tyrëjas pasi-
renka (neretai pagal atsitiktiniø skaièiø lentelæ), koká objektà keisti, o koká
palikti toká, koks jis yra (toks objektas vadinamas kontroliniu). Todël atlie-
kant grynàjá eksperimentà tyrëjas gali bûti ramus – já dominanèius pokyèius
sukëlë bûtent priklausomas kintamasis, o ne já patá sukëlæ veiksniai.

Taigi grynojo eksperimento duomenys patikimesni nei pseudoeksperi-
mento.

Dokumentø analizë

Tai daþniausiai ávairiausio pobûdþio dokumentø, kurie atsirado kaip
kasdienës kriminalinës justicijos veiklos rezultatas: veiklos ataskaitos, pa-
tikrinimo aktai, protokolai, paþymos ir kita analizë. Juose oficialiai uþfik-
suotas tam tikras momentas, faktas, ávykis.

Daþniausiai kriminologai nagrinëja baudþiamàsias bylas. Byloje kau-
piami dokumentai ir ávairûs duomenys, kuriuos analizuojant galima suþi-
noti ne tik apie nusikaltimà arba nusikaltëlá, bet ir apie visà bylos eigà bei
visuomenës reakcijà.

Daþniausias dokumentø analizës bûdas yra vadinamasis anketavimas.
Anketa šiuo atveju – tai sàrašas klausimø, á kuriuos atsakymo ieškoma by-
los dokumentuose.

Sakykime, jeigu tyrëjà domina nepilnameèiø átraukimas á nusikalstamà
veiklà, tai vartant baigtà bylà (paprastai tai labai storas dokumentø rinki-
nys) bandoma nustatyti:

– ar nusikaltimas buvo grupinis;
– ar grupëje buvo nepilnameèiø;
– kokios jø socialinës–demografinës charakteristikos;
– ar yra duomenø, kad jie buvo átraukti suaugusiøjø ar suaugusiojo;
– átraukusiojo socialiniai–demografiniai bruoþai;
– koks yra átrauktojo ir átraukusiojo amþiaus skirtumas (pvz., vienas tik

prieš porà dienø iki nusikaltimo tapo pilnametis, o kitam liko tik pora
dienø iki pilnametystës – taigi, nors formaliai suaugusysis átraukë ne-
pilnametá, bet iš tikrøjø nusikaltimà padarë bendraamþiai);

– nusikaltimo aplinkybes ir pobûdá;
– ar buvo iškeltas kaltinimas dël nepilnameèio átraukimo;
– ar buvo suaugusysis pripaþintas kaltu;
– kokia bausmë jam buvo paskirta.
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Atlikus tam tikro regiono bylø anketavimà gaunama vertinga krimino-
loginë informacija, suþinoma, kokiais bûdais ir kokiomis aplinkybëmis daþ-
niausiai átraukiami nepilnameèiai, kokiems nusikaltimams daryti jie pa-
naudojami, kokie nepilnameèiai átraukiami (socialinës–demografinës cha-
rakteristikos), kas átraukia.

Tyrimø išvadø metaanalizë

Nagrinëjant svarbiausius kriminologijos klausimus (kriminalinës baus-
mës poveiká, nusikaltëliø asmenybës korekcijos metodus) atliekama labai
daug tyrimø.

Šiø tyrimø rezultatai neretai bûna labai prieštaringi. Vieni rodo, kad
bausmë daro tam tikrà poveiká, kiti – kad ne, treèiøjø rezultatai iš viso ne-
aiškûs. Rezultatø ávairumas, nevienareikšmiškumas neturëtø mûsø stebinti.
Viena vertus, patys tyrimai yra gana ávairûs, atliekami taikant daugiau ar
maþiau skirtingas metodikas. Antra vertus, sàlygos, kuriomis atliekami
eksperimentai, irgi gali bûti gana skirtingos – priklauso nuo šalies, regiono,
tiriamøjø ir kitø veiksniø. Jeigu mus vis dëlto domina vyraujanti tendencija,
kuri išryškëja nepaisant visø skirtumø, galima bandyti atlikti tyrimø tyrimà,
tai yra apibendrinti, kokia dalis atliktø tyrimø duoda vienà rezultatà, kokia
kità ir nuo ko tai priklauso. Tai ir yra metatyrimas („meta” graikiškai –
„virš”).

Geras metatyrimo pavyzdys yra pateiktas vadovëlio skyriuje
„Kriminalinë justicija, orientuota á nusikaltëlio asmenybës korekcijà”. Tai
R. Martinsono atliktas korekcinio darbo su nusikaltëliais tyrimas. Kaip jo
išdava ir atsirado þymusis „nothing works”. Metatyrimas paprastai atlieka-
mas dviem etapais. Pirmiausia surenkami visi tam tikros problemos tyrimø
duomenys, tada atliekama jø metodinë analizë, t.y. stengiamasi nustatyti,
kurie tyrimai padaryti grieþtai laikantis metodiniø reikalavimø, kurie – ne.
Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar tyrimai atlikti laikantis vienodos metodi-
kos, ar jø rezultatus galima palyginti tarpusavyje.

Kriminologiniø duomenø integravimas.
Kriminologinës informacijos šaltiniø santykis

Kriminologiniai tyrimai sudavë triuškinamà smûgá vienai iš svarbiausiø
nuostatø, kuria rëmësi tradicinë kriminologija, kad egzistuoja vienas
„tikrasis” duomenø apie nusikalstamumo bûklæ šaltinis. Buvo manoma,
kad kitø šaltiniø vaidmuo tik patikslinti šá pagrindiná. Kriminalinës statisti-



Antras skyrius. Kriminologinis paþinimas. Kriminologijos metodai 79

kos tyrinëjimo pradininkai buvo ásitikinæ, kad toks šaltinis yra teismø sta-
tistika, nes teismas yra galutinë instancija, nustatanti, kad nusikaltimo po-
þymius turintis ávykis iš tikrøjø yra nusikaltimas. Jie manë, kad vadovau-
jantis kokiais nors kitais duomenimis kyla pavojus átraukti á nusikaltimø
skaièiø abejotinus atvejus, kai nëra galutinai nustatyta, kad tai iš tikrøjø
nusikaltimas. Vëliau „tikruoju” duomenø apie nusikalstamumà šaltiniu
tapo vadinamoji „policijos statistika” – policijai þinomi nusikaltimai1. Tai
nulëmë svarus argumentas, kad daugelis padarytø nusikaltimø dël ávairiau-
siø prieþasèiø (susitaikymo, amnestijos, mirties, nesugebëjimo nustatyti
nusikaltëlio ir kt.) nepasiekia teismo. Dar vëliau á „tikrojo šaltinio” statusà
pradëjo pretenduoti viktimologiniai, „self– report” ir kiti uþslëpto nusikals-
tamumo tyrimai.

Lyginamoji ávairiø informacijos šaltiniø analizë parodë, kad kiekvienas
iš minëtø informacijos šaltiniø atspindi kità, savarankiškà nusikalsta-
mumo aspektà.

Pavyzdþiui, remiantis viktimologiniais tyrimais galima išaiškinti tam tik-
rus (daþnai oficialiosios statistikos neuþregistruotus) nusikaltimo poþymius
turinèius ávykius. Taèiau sunku spræsti apie subjektyviàjà šiø numanomø
nusikaltimø pusæ. Jie tik labai netiesiogiai atspindi šiø nusikaltimø reikšmæ
aukoms (prisiminimø apie nusikaltimà ryškumas priklauso nuo ávykio se-
numo, ávairiausiø prisiminimus skatinanèiø veiksniø). Kità nusikalstamumo
aspektà atspindi pareiškimai dël padaryto nusikaltimo ir kriminologinë jø
analizë. Šie pareiškimai padeda išaiškinti reikšmingus aukoms nusikalti-
mus. Pavyzdþiui, vienomis sàlygomis ir vienai aukai išþaginimas gali bûti tik
nedidelis romantinis nuotykis, o kitai – þlugdanti psichinë trauma, daranti
neámanomà tolesná gyvenimà. Taigi pirmasis atvejis atsispindës tik vikti-
mologinëje, bet neatsispindës pareiškimø statistikoje, antrasis – tikriausiai
neatsispindës në vienoje iš jø (aukai sunku ne tik apie šá ávyká kalbëti, bet ir
já prisiminti). Treèiuoju atveju mergina gali pateikti pareiškimà dël išþagi-
nimo, o pareigûnas gali jà átikinti, kad tai, dël ko ji kreipësi – laisvanoriškas
sutikimas. Šis atvejis atsispindës pareiškimø, bet neatsispindës viktimologi-
nëje statistikoje.

Iš to, kas pasakyta, galima padaryti tokià metodologinæ išvadà: kokia
tikroji nusikalstamumo bûklë („tamsusis nusikaltimø skaièius”) galima išsi-
aiškinti tik remiantis visø minëtø šaltiniø duomenimis.

Šiuo keliu dabar vis daþniau eina ir Vakarø šalys, ir mûsø šalis.

                                                     
1 Mayr von G. Kriminalstatistik und „Kriminalätiologie”. Monatschrift für Kriminologie

und Strafrechtsreform. 1911/1912. B. 8. S. 333–345.
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4. Kriminologiniø duomenø
kiekybinë charakteristika.

Matavimo problema

Matavimas – tai kiekybiniø charakteristikø, skaièiø priskyrimas tiria-
majam objektui. Visos skalës pirmiausia skiriasi tuo, kokias operacijos su
jomis galima atlikti.

Metrinës skalës

Girdëdami apie matavimà galvojame apie metrus ir kilogramus. Iš tik-
røjø metrai ir kilogramai – tai tik viena iš daugelio matavimo skaliø atmai-
nø. Ji vadinama metrine.

Su svorio bei ilgio matavimo vienetais mes galime atlikti ávairiausius
matematinius veiksmus: dalyti, sudëti. Kad tokios operacijos turi prasmæ,
ásitikinome dar pradinëje mokykloje. Maþa to. Mes galime operuoti jø
trupmenomis .Suprantame, kà reiškia pusë gramo ar viena jo dešimtoji.

Tarp kriminologiniø duomenø yra nemaþa tokiø, kurie matuojami met-
rine skale. Laisvës atëmimo bausmë skaièiuojama metais ir mënesiais. Taip
pat metrine skale matuojama nusikaltimo padaryta þala, nusikaltëlio am-
þius ir kita.

Dar daugiau tokiø grynai kiekybiniø poþymiø yra, kai stebëjimo viene-
tas yra ne þmogus ar nusikaltimas, bet regionas. Nusikalstamumo lygis,
atskirø nusikaltimø skaièiai – visa tai skaièiuojama, dauginama, dalijama.

Teigiamas tokiø metriniø (kiekybiniø) poþymiø bruoþas yra tai, kad
jiems apdoroti turime geriausià matematiná aparatà. Mat matematika ilgai
tik tokias skales laikë savo tyrimø objektu. Matematinis aparatas, skirtas
kitokio tipo duomenims apdoroti, pradëtas plëtoti tik XX amþiuje.

Pusiau kiekybinës (eilës, rangø) skalës

Pusiau kiekybinës yra tokios skalës, kuriomis matuojamus objektus ga-
lima palyginti tarpusavyje, pasakyti „daugiau” arba „maþiau”. Pasvarstyki-
me, kas pavojingiau – vagystë ar nuþudymas? Ko gero, neabejodami saky-
sime, kad nuþudymas, taèiau vargu ar galima atsakyti á klausimà, kiek kartø
nuþudymas pavojingesnis. Toks klausimas mums neturi prasmës. Jeigu kas
nors ir pasakytø, kad nuþudymas penkis kartus pavojingesnis uþ vagystæ,
neþinotumëme, kà tai reiškia ir kà su šiais duomenimis daryti.

Daugiausia, kà galëtume padaryti, tai surašyti juos eilës tvarka. Pavojin-
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giausias bûtø nuþudymas, toliau – sunkus kûno suþalojimas, vagystë ir t.t.
Tam tikra vieta tokioje eilëje vadinama rangu, o tokie poþymiai vadi-

nami „eilës”, arba „ranginiais”.
Tokiems poþymiams apdoroti jau netinka áprasti aritmetiniai veiksmai.

Negalime padalyti nuþudymo sunkumo iš vagystës sunkumo ir gauti kà
nors reiškiantá skaièiø. Nëra prasmës ir jø sumuoti.

Tokiems poþymiams apdoroti sukurtas specialus matematinis aparatas
– rangø statistika. Ranginiai poþymiai sudaro didþiàjà daugumà visø krimi-
nologijoje taikomø poþymiø.

Jeigu apklausos metu vienas respondentas sako, kad yra kuo nors pa-
tenkintas, o kitas teigia, kad yra labai patenkintas, mes negalime suþinoti,
kiek kartø vienas labiau patenkintas uþ kità, tik, ko gero, tas, kuris pasakë,
kad yra labai patenkintas, yra iš tikrøjø labiau patenkintas negu asmuo,
pasakæs, kad yra tiesiog patenkintas.

Ranginiai poþymiai taip pat yra didesnë arba maþesnë baimë, pasitai-
symo lygis, sunkesnës arba lengvesnës gyvenimo sàlygos ir kita.

Matematinis statistinis aparatas šiems poþymiams nagrinëti išdëstytas
daugelyje specialiø knygø ir vadovëliø.

Turint omenyje, kad šie poþymiai daþniausiai pasitaiko tarp kriminolo-
giniø, šá matematiná aparatà bûtina ávaldyti norint atlikti bet kokius tyrimus.

Itin svarbu tai, kad ranginiai poþymiai yra universalûs – grynai kiekybi-
nius poþymius galima traktuoti kaip ranginius. Pavyzdþiui, jeigu nusikalti-
mas a padarë dvigubai daugiau þalos negu nusikaltimas b, galime tiesiog
sakyti, kad pagal padarytà þalos dydá nusikaltimas a yra aukštesnio rango,
t.y. þalingesnis negu nusikaltimas b.

Šis universalumas ypaè svarbus, kai tenka lyginti grynai kiekybinius ir
pusiau kiekybinius poþymius. Tada ir vieni, ir kiti traktuojami kaip ranginiai.

Atributiniai poþymiai

Atributiniai (grynai kiekybiniai) poþymiai – tai poþymiai, kuriø negali-
ma išmatuoti. Toks poþymis yra tautybë. Negali bûti daugiau arba maþiau
lietuvis, vokietis ar danas. Þmogus arba yra tam tikros tautybës, arba nëra.
Teistumas, lytis, miestas arba kaimas kaip gyvenamoji vieta yra atributiniai
poþymiai.

Šiø poþymiø mes negalime netgi skirstyti pagal rangus. Negalime sakyti,
kad lietuviai turi daugiau tokio bruoþo kaip tautybë negu vokieèiai arba
danai. Galime tik skaièiuoti objektus (pvz., nustatyti, kad padaryta viso
labo tiek ir tiek nusikaltimø), grupuoti poþymius (suskirstyti objektus, tu-
rinèius tam tikrà poþymá, á vienà grupæ, o neturinèius á kità).

Atskirà atributiniø poþymiø grupæ sudaro dichotominiai poþymiai. Di-
chotominis poþymis yra lytis: yra dvi galimybës – bûti vyru arba moterimi.
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Nedichotominis poþymis – tautybë: galite bûti arba lietuvis, arba vokietis,
arba anglas, arba dar kas nors.

Atributiniai poþymiai yra dar universalesni negu ranginiai. Kiekvienà
kiekybiná poþymá galima traktuoti kaip atributiná. Pavyzdþiui, išsilavinimà
galima skirstyti pagal grynai kiekybiná poþymá – kiek laiko þmogus mokësi,
bet galima skirstyti ir pagal atributiná – aukštasis, vidurinis, pradinis ir t.t.

5. Statistiniø ryðiø atmainos ir jø apraðymas.
Koreliacijos, konkordancijos, kontingencijos ryðiai

Jeigu skaièius apibûdina vienà þmogø arba vienà nusikaltimà, problemø
vertinant situacijà nekyla. Pavyzdþiui, jeigu testas parodë, kad asmens in-
telektas aukštas, þinome, kad šio þmogaus intelektas (bent šio testo duo-
menimis) yra aukštas.

Kitaip yra, jeigu yra daug þmoniø, ir mums reikia apibûdinti visos tos
grupës baimës lygá. Juk tarp tø þmoniø yra nemaþai ir labai bijanèiø, ir vi-
siškai nebijanèiø. Dël to ávairumo nelengva suprasti, kokia padëtis yra iš
tikrøjø, dël „artimesniø medþiø galime nepamatyti miško” – duomenø
struktûros.

Reikia surasti toká poþiûrá á duomenis, kad bûtø galima pamatyti jø
struktûrà. Jeigu tas poþiûris (vaizdþiai tariant – regëjimo kampas) pasi-
rinktas tinkamai, išryškës duomenø struktûra, susidarysime aiškià ir teisin-
gà nuomonæ apie visus objektus.

Toliau aptarsime ávairiausius surinktø duomenø vertinimo bûdus. Në
vienas bûdas nëra universalus – kiekvienas tinka tam tikrais atvejais, sie-
kiant tam tikro tikslo.

Sakykime, vidurkio skaièiavimas – tai vienas daþniausiai taikomø duo-
menø apdorojimo bûdø. Jis ypaè tinka, kai vidutinë reikšmë pasitaiko daþ-
niausiai. Sakykime, daugiausiai yra vidutinio ûgio þmoniø. Šiek tiek maþiau
yra kiek didesnio arba kiek maþesnio nei vidutinio ûgio asmenø. Dar ma-
þiau yra dar aukštesniø ar dar maþesniø þmoniø. Maþiausiai pasitaiko su-
peraukšto arba labai þemo ûgio þmoniø. Suþinojæ, koks grupës ûgio vidur-
kis, þinome ir kokio ûgio þmoniø pasitaiko daþniausiai, ir kokio – maþiausiai.

Taèiau vidurkis trukdo pamatyti duomenø struktûrà, jeigu duomenys
pasiskirstæ kitaip, pavyzdþiui, jei jø struktûra v raidës pavidalo – daugelis
turi maþas ir dideles reikšmes. Toks, pavyzdþiui, yra gaunamø pajamø vi-
durkis tokiose besivystanèiuose šalyse kaip Lietuva. Tam tikros gyventojø
grupës (apie 10 proc.) pajamos labai yra didelës, o visø kitø gerokai atsilie-
ka. Šiuo atveju iš pajamø vidurkio nieko nebus galima spræsti nei apie vie-
nus, nei apie kitus.
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Norëdami rasti patá tinkamiausià duomenø apibûdinimo bûdà, turime
taikyti keletà duomenø aprašymo bûdø. Svarbus taip pat ir aprašymo nuo-
seklumas. Praktiškà ir patogià kriminologiniø duomenø aprašymo sistemà
pasiûlë profesorius J. Bluvšteinas. Jis apibûdino paprasèiausias ir labiausiai
panaudotinas duomenø aprašymo charakteristikas ir kaip nuosekliai jas
taikyti1.

Koreliacijos, konkordacijos, kontingencijos terminais ávardijama situa-
cija, kai dviejø ar daugiau poþymiø reikšmës vienaip ar kitaip susijusios.
Didëjant vienam poþymiui daþniausiai didëja ir kitas, ir, sakykime, maþëja
treèias.

Pavyzdþiui, tirdami, koks nusikalstamumas tam tikrame regione, galime
pastebëti, kad didëjant nusikalstamumo lygiui paprastai daugiau ar maþiau
didëja ir gyventojø baimë tapti nusikaltimo auka bei pasiryþimas dalyvauti
prevencinëje nusikalstamumo veikloje. Ir, atvirkšèiai, maþëjant nusikalsta-
mumui baimë ir pasiryþimas maþëja.

Taigi visi trys poþymiai kinta kartu: keièiantis vienam kinta ir kiti.
Toks grynai kiekybiniø poþymiø ryšys vadinamas koreliacija, ranginiø –

konkordancija, o grynai kokybiniø – kontingencija.
Jie matuojami specialiais koeficientais: koreliacija – Pearsonso, kon-

kordancija – specialiais ranginais koeficientais (daþniausiai Spearmeno ir
Kendello), kontingencija – Pearsonso, Èiuprovo, informaciniu ir t.t.

Visi šie koeficientai tam tikrais santykiniais skaièiais išreiškia ryšio
glaudumà. Daþniausiai jis yra nuo –1,0 iki +1,0. Jeigu santykis tarp am-
þiaus ir nusikalstamumo yra 0, reiškia, kad abu poþymiai kinta visiškai ne-
priklausomai vienas nuo kito. Jeigu koeficientas yra 1,0, padidëjus vienam
poþymiui, didëja ir kitas, arba maþëjant vienam maþëja ir kitas. Jei šis ryšys
yra 1,0 (arba –0,9, – 0,8, – 0,7 ir pan.) reiškia, kad tarp poþymiø yra atvirkš-
tinis ryšis – didëjant vienam maþëja kitas.

Visi minëti koeficientai reiškia tik vienà – kiek tarpusavyje susijæ tiria-
mø poþymiø pokyèiai. Þodis „suderintas” viso labo reiškia, kad tos reikš-
mës daþniausiai pasitaiko kartu. Sakykime, teigiama koreliacija tarp regio-
no pramonës išsivystymo ir nusikalstamumo viso labo reiškia, kad daþniau-
siai rajonuose, kur nusikalstamumo lygis aukštas, taip pat yra išvystyta
pramonë, o pramonës regionai paprastai pasiþymi ir aukštu nusikalstamu-
mo lygiu2.

                                                     
1 Bluvšteinas J. D. ir kt. Kriminologija. – Vilnius, 1994. P. 116–123.
2 Anksèiau apskaièiuoti tuos koeficientus buvo gana nelengva. Kriminologai praleisdavo

valandø valandas pagal sudëtingas formules skaièiuodami koeficientø dydþius. Atsiradus as-
meniniams kompiuteriams ir statistiniø programø paketams (SPSS, Statistika) kriminologai
gana lengvai apdoroja sudëtingà informacijà, gauna koreliacijos koeficientø matricas, kurios
atspindi ryšius tarp dešimèiø poþymiø.
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Treèias skyrius

BAUDÞIAMASIS ÁSTATYMAS IR
ÁSTATYMØ LEIDYBA.

KRIMINALIZACIJOS TEORIJA

1. Kriminalizacijos procesai ir jø
kriminologinis tyrimas

Norëdami atsakyti á klausimà, kodël vienoje ar kitoje visuomenëje þmo-
nës paþeidinëja tam tikrus ástatymus, pirmiausia turime išsiaiškinti, kodël
šiuos ástatymus ta visuomenë priëmë. Kitaip tariant – panagrinëti tos vi-
suomenës socialines, psichologines, ekonomines ir kitokias sàlygas ir atsa-
kyti á klausimà, dël kokiø kriminologiniø veiksniø tam tikri šios visuomenës
nariø veiksmai yra kriminalizuoti – tai yra baudþiamojo ástatymo uþdrausti
ir uþtraukia baudþiamàjà atsakomybæ.

Šiuos klausimus svarstysime aptardami kriminalizacijos teorijas.
Kriminalizacijos problemø gvildenimas – tai pirmasis þingsnis nagrinë-

jant nusikalstamumà.
Kartu kriminalizacija yra itin svarbus reiškinys norint suprasti ir išsiaiš-

kinti nusikalstamumo lygá, struktûrà ir kitas svarbiausias jo charakteristi-
kas. Pavyzdþiui, nusikalstamumo lygis vienoje šalyje gali bûti daug kartø
didesnis nei kitoje vien dël to, kad tam tikros veikos vienoje šalyje krimina-
lizuotos – pripaþintos baudþiamaisiais nusikaltimais, o kitoje – nekriminali-
zuotos. Sakykime, nemaþai skirtumø tarp šaliø atsiranda dël skirtingo eis-
mo taisykliø paþeidimø kriminalizavimo, smulkiø vagysèiø bei visuomeni-
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nës tvarkos paþeidimø1. Šiek tiek pakeitus net ir atskiro baudþiamojo ásta-
tymo formuluotæ galima gerokai paveikti nusikalstamumo lygá ir struktûrà.
Mat vienokia ástatymo formuluotë gali kriminalizuoti – átraukti á nusikalti-
mø skaièiø – daugelá veikø, kurios iki to nebuvo laikomos nusikaltimais,
kitokia – atvirkšèiai, iš esmës sumaþinti nusikaltimø skaièiø dekriminaliza-
vus, tai yra išbraukus iš nusikaltimø sàrašo, daug veikø, kurios anksèiau
buvo pripaþintos nusikaltimais.

Lyginamieji nusikalstamumo atskirose šalyse bei atskirais laikotarpiais
tyrimai rodo, kad bûtent baudþiamojo ástatymo ypatumai sukelia daugiau-
sia skirtumø tarp jø.

Veikos kriminalizuojamos ir dekriminalizuojamos rengiant ir priimant
naujus baudþiamuosius ástatymus, keièiant ir naikinant jau galiojanèius,
todël kriminalizacijos ir dekriminalizacijos procesus (kaip ir apskritai ásta-
tymø leidybà) tyrinëja daugelis mokslø.

Baudþiamøjø ástatymø leidyba uþsiiminëja specialios valstybës institu-
cijos, pavyzdþiui, demokratinëje visuomenëje – parlamentas, todël atskirø
veikø kriminalizacija ir dekriminalizacija gali atspindëti politinæ kovà ir
kitus sudëtingus procesus, vykstanèius parlamente, priklausyti nuo parla-
mentinës sistemos ypatumø, ástatymø leidybos proceso organizavimo, lo-
bistinës parlamento nariø veiklos ir daugelio kitø. Taigi kriminalizacijos ir
dekriminalizacijos procesai gali bûti tokiø mokslø kaip valstybës ir teisës
teorija bei konstitucinë teisë tyrimo objektas.

Tam tikros veikos pripaþinimas nusikaltimu – labai sudëtingas procesas,
reikalaujantis didelio parengiamojo darbo. Naujas ástatymas, kriminali-
zuojantis tam tikrà veikà, pirmiausia turi bûti suderintas su galiojanèiais
baudþiamaisiais ir kitais ástatymais, t.y. neturi jiems prieštarauti. Naujas
ástatymas, kiekviena jo sàvoka turi bûti apibrëþta laikantis baudþiamosios
teisës ir kitø teisës mokslø nuostatø, todël kriminalizacijos ir dekriminali-
zacijos technika bei jos reikalavimai gali bûti baudþiamosios teisës tyrimo
objektas.

Neretai svarbios veikos kriminalizuojamos arba dekriminalizuojamos
aptarus tam tikrà problemà su visuomene. Bûtent susidariusi visuomeninë
nuomonë gali paskatinti kriminalizacijos arba dekriminalizacijos procesus.
Šiø procesø tyrimas gali bûti sociologijos, socialinës psichologijos, politolo-
gijos tyrimo objektas.

Taigi kriminalizacijos ir dekriminalizacijos procesus ávairiausiais aspek-
tais gali tyrinëti gana ávairûs mokslai.

                                                     
1 Þr.: Nusikalstamumas ir teisësaugos organø veikla. – Vilnius, 1998; Nordic Criminal

Statistic. 1950–1995. – Stockholm, 1997; Polizeiliche Kriminalstatistik. 1996, Budeskrimina-
lamt. – Wiesbaden, 1997 ir kt.
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Kriminologija kaip kompleksinis mokslas, integruojantis ávairiø mokslø
pastangas tiriant nusikalstamumà, nagrinëja socialinius (ekonominius, psi-
chologinius, politinius ir kt.) veiksnius, lemianèius kriminalizacijos proce-
sus.

Pirmiausia tai yra socialiniai veiksniai, kurie lemia kriminalizacijos arba
dekriminalizacijos bûtinumà – sukuria ekonominæ, politinæ arba kitokià
problemà, kuri gali bûti sëkmingiausiai išspræsta kriminalizavus tam tikrà
veikà, baudþiamojo ástatymo tvarka draudþiant pilieèiams elgtis vienaip
arba kitaip.

Bûtent kriminologija, apibendrinusi ávairiausius visuomenëje vykstan-
èius socialinius, ekonominius ir kitus procesus bei dël jø kilusias proble-
mas, gali nurodyti, kokiems iš tø procesø reguliuoti gali bûti sëkmingai
pritaikyta kriminalizacija. Kriminologija gali išnagrinëti konkreèias aplin-
kybes, kuriomis galëtø bûti kriminalizuota viena arba kita veika bei patiks-
linti sëkmingos kriminalizacijos prielaidas.

Kriminologinë analizë ir netgi speciali kriminologinë ekspertizë ren-
giant ir vertinant naujus ástatymas vis daþniau tampa svarbia ástatymø lei-
dybos dalimi.

Mûsø šalyje kriminologinës analizës reikalingumas oficialiai pripaþintas
ir átvirtintas Lietuvos Seimo statute.

Seimo statute reglamentuojant ástatymø projektø registravimo tvarkà
nurodyta: „Kartu su ástatymo projektu pageidautina pateikti šio ástatymo
projekto kriminologinës ekspertizës išvadà, kokià átakà ástatymo priëmimas
gali daryti kriminogeninei situacijai. Kriminologinës ekspertizës išvados
parengimà projekto iniciatoriø reikalavimu organizuoja Teisingumo mi-
nisterija”1.

Antra vertus, kriminologija tyrinëja realius visuomenëje vykstanèius
kriminalizacijos ir dekriminalizacijos procesus. Kasmet išleidþiama nema-
þai naujø baudþiamøjø ástatymø bei ástatymo pataisø. Šiame procese nuo to
momento, kai visuomenei kyla mintis kriminalizuoti arba dekriminalizuoti
tam tikrà veikà, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja nemaþai þmoniø. Tas
procesas veikiamas ávairiausiø veiksniø: psichologiniø, socialiniø, dorovi-
niø, politiniø. Taigi galutinë tø procesø išdava gali atspindëti ne tiek vi-
suomeninæ bûtinybæ, kiek tas šalutines aplinkybes, ávairiausiø veiksniø po-
veiká, todël neretai kriminalizacija bûna neveiksminga – priimamas ástaty-
mas, kriminalizuojantis veikà, kurios iš tikrøjø nereikëjo kriminalizuoti,
arba kuris ástatymø leidëjo numatytà tikslà pasiekia per didele kaina, arba
paaiškëja, kad ástatymo leidëjas neatsiþvelgë á kaþkokius veiksnius, nuo
kuriø priklauso, kad ástatymas veiktø sëkmingai.

                                                     
1 Lietuvos Respublikos Seimo statutas. V dalis. Ástatymø leidybos procedûra, 141 straips-

nis. 1994 m. vasario 17 d. Nr. I–399.
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Taigi svarbi kriminologijos uþduotis yra kriminologiniu poþiûriu išnag-
rinëti ir ávertinti jau galiojanèius ástatymus. Kriminologija turi, pavyzdþiui,
atsakyti á klausimà, ar priimti ástatymai pasiekia ástatymo leidëjo numatytus
tikslus, nustatyti veiksnius, nuo kuriø priklauso, kad jie sëkmingai veiktø.

Taigi kriminologinis kriminalizacijos procesø tyrimas – tai kriminologi-
në visuomenës procesø siekiant išsiaiškinti, ar bûtina kriminalizuoti arba
dekriminalizuoti tam tikras veikas, bei socialiniø veiksniø, nuo kuriø pri-
klauso kriminalizacijos bei dekriminalizacijos sëkmingumas, analizë.

Kriminalizacijos problemø aptarimas irgi reikalauja tam tikro nuosek-
lumo. Pirmiausia aptarsime socialiniø problemø sampratà ir bûdus, kuriais
visuomenë daþniausiai bando jas spræsti. Bandysime patikslinti, kokias so-
cialines problemas visuomenë paprastai siekia išspræsti kriminalizuodama,
tai yra baudþiamojo ástatymo numatyta tvarka drausdama tam tikras vei-
kas. Pagaliau nagrinëdami kriminalizacijos teorijas bandysime patikslinti
kriterijus, kuriais remiamasi arba siûloma remtis kriminalizuojant tam tik-
ras veikas, bei aptarsime kriminologiná tø kriminalizacijos kriterijø pagrás-
tumà.

Socialinë problema ir jos sprendimai.
Kriminalizacijos samprata

Ásivaizduokime paprastà kasdienæ situacijà. Didelio miesto centre yra
graþus parkas. Vienoje šio parko pusëje – gyvenamasis rajonas, kuriame
gyvena tûkstanèiai þmoniø, kitoje – didþiulis prekybos centras, kuriame
daugelis minëto rajono gyventojø perka savo pirkinius.

Trumpiausias kelias iš gyvenamojo rajono á parduotuvæ, aišku, per par-
ko þolæ. Taèiau nuo vaikšèiojimo þolë bus sumindþiota ir neaugs, parkas
taps panašus á purvinà kiemà.

Miesto valdþia turi kaþkaip spræsti šià problemà. Galima pasiûlyti de-
šimtis ávairiø spendimø, kuriø kiekvienas turës savo pranašumø ir trûkumø.

Sakykime, galima nutiesti specialø takelá, kad þmonës eitø tik juo. Ta-
èiau toks sprendimas nepatinka rajono architektui – jis teigia, kad takelis
suþlugdys visà architektûriná ansamblá.

Galima ieškoti techninio problemos sprendimo. Pavyzdþiui, nebloga
idëja bûtø pastatyti pësèiøjø tiltà virš parko. Bet tai gana brangu. Galimas
ir ekonominis sprendimas – pardavinëti leidimus pereiti per parkà ar netgi,
atvirkšèiai, mokëti tam tikrà sumà þmonëms, kurie sutinka aplenkti parkà.
Ámanomas pedagoginis problemos sprendimas. Galima tiesiog išaiškinti
visiems, koks graþus ir vertingas yra parkas ir kuo jis pavirs, jeigu per já
nuolat vaikšèios milijonai þmoniø. Þmonës suvoks parko groþá ir vertæ ir
savo valia eis aplinkui.
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Pagaliau galima tiesiog pritvirtinti lentelæ su uþrašu „Eiti draudþiama”
(þr. 4 schemà ).

4 schema. Socialinës problemos sprendimo bûdai

Teisininkas pasakytø, kad tai teisinës normos dispozicija. Jà galima pa-
pildyti dar ir sankcija: „Bauda iki 50 Lt”.

Šis sprendimas gali atrodyti pats paprasèiausias – jam ágyvendinti reikia
tik lentelës ir rašymo priemonës, taèiau priëmus toká sprendimà iš karto
kiltø daug padariniø (þr. 5 schemà).

Priimta teisinë norma – kas nors turi priþiûrëti, kad jos bûtø paisoma.
Aptariamuoju atveju tai gali bûti policininkas, kuris stovi netoli lentelës ir
stebi, ar kas nors vis dëlto nepaþeidë draudimo.

Šio policininko veikloje gali kilti nemaþai gana sudëtingø problemø. Sa-
kykime, pilietis A. vis dëlto paþeidþia draudimà – eina uþdraustu keliu, ta-
èiau tai daro ne iš piktos valios, o todël, kad dël savo neatidumo ir neatsar-
gumo tiesiog nepastebëjo lentelës. Matyt, bûtø neteisinga bausti já lygiai
taip pat, kaip ir piktybiná paþeidëjà. Kyla nelengvas klausimas: kuo vienu ir
kitu atveju turi skirtis bausmës? Gali kilti ir kitokiø problemø: sakykime,
þmogus pradëjo eiti per þolæ, bet nuëjæs pusæ kelio pasuko atgal. Paþeidi-
mas pradëtas, bet nebaigtas. Paminëkime ir kitus atvejus. Asmuo prastokai
mato, nors labai pasistengæs galëtø pastebëti lentelæ. Dar vienas ámanomas
atvejis – þmogus ne visai gerai supranta, nes yra uþsienietis.

Taigi policininkas iš karto susidurs su daugybe klausimø: ar reikia
bausti? á kokias aplinkybes reikia ir á kokias nereikia atsiþvelgti skiriant
bausmæ? ar visus vienodai bausti ar atsiþvelgti taip pat ir á asmenybæ?

SOCIALINËS PROBLEMOS
SPRENDIMO BÛDAI

Ekonominis

Techninis Pedagoginis

Teisinis
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5 schema. Teisinis socialinës problemos sprendimas ir jo padariniai

Á visus šiuos klausimus reikia atsakyti kvalifikuotai ir objektyviai. Ge-
riausias bûdas rasti tinkamà sprendimà yra teismas, kuris nešališkai išnag-
rinëtø visas aplinkybes ir nustatytø asmens atsakomybæ bei paskirtø teisin-
gà bausmæ. Taigi, be policininko, reikalingas dar ir teisëjas. Ne viskas, kà
asmuo sakys teisme, bus akivaizdu – reikalingas ir tardytojas, kuris viskà
patikrintø, surinktø árodymus.

Reikia ir kad kas nors priþiûrëtø, ar pilietis sumokës paskirtà baudà. O
jeigu ástatymas numato laisvës atëmimà, reikalingas kalëjimas – jam turi
kas nors vadovauti, saugoti, tikrinti, kas uþeina ir išeina. Pagaliau visus

Teisinis draudimas – problemos
sprendimas

Prieþiûra

Teismas

Medþiagos dël
paþeidimo ren-
gimas teismui

Teisininkø rengimas

Bausmës vykdymas

Problema
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šiuos pareigûnus turi kaþkas rengti. Ir štai jau reikalingi teisës studentai ir
jø dëstytojai.

Taigi, kai tik mes pasirinkome teisiná draudimà kaip problemos spren-
dimo bûdà, iš karto kilo daugybë padariniø. Faktiškai draudimo padarinys
– visa kriminalinës justicijos institucijø sistema. Matome ir tam tikrà ávykiø
nuoseklumà.

Viskas prasideda nuo problemos: jeigu parke augtø þolë, kuri nevysta
nuo vaikšèiojimo, nebûtø visø tolesniø ávykiø.

Ta pradinë socialinë problema yra labai svarbi aprašytos grandinës
grandis. Nagrinëdami kiekvienà baudþiamàjá draudimà visada pateikiame
uþ jo slypinèià socialinæ (ekonominæ, dorovinæ, psichologinæ arba kità)
problemà.

Be to, lengvai ásitikinsime, kad visada yra ir alternatyviø problemos
sprendimo bûdø.

Pavyzdþiui, baudþiamasis ástatymas draudþia pasisavinti svetimà nuosa-
vybæ: nustatyta baudþiamosios teisës norma ir uþ jos nevykdymà grasinama
kriminalinëmis sankcijomis. Taèiau ši svetimos nuosavybës nelieèiamumo
problema galëtø bûti išspræsta ir kitaip, pavyzdþiui, ugdant pagarbà priva-
èiajai nuosavybei. Šià problemà galima spræsti ir prevencijos priemonëmis
– apsaugoti šá turtà, kad jis bûtø nepasiekiamas. Pagaliau ji gali bûti spren-
dþiama ir ekonominëmis priemonëmis – uþtikrinant, kad þmogui daug
naudingiau bûtø uþdirbti tà nuosavybæ sàþiningu bûdu nei vogti ar kitaip
pasisavinti. Matome, kad baudþiamasis draudimas – tik vienas iš daugelio
galimø problemos sprendimø.

Kitas pavyzdys – baudþiamasis ástatymas draudþia þudyti. Uþ nuþudymà
potencialiems þudikams numatytos labai grieþtos kriminalinës sankcijos.
Bet ir šiuo atveju ástatymas – toli graþu ne vienintelis bûdas sulaikyti þmo-
nes nuo nuþudymø. Problema gali bûti sprendþiama psichologiniais (kore-
guojant savitarpio santykius), pedagoginiais (ugdant pagarbà þmogaus gy-
vybei), prevenciniais (kilus grësmei pakankamai greitai reaguoja specialus
policijos padalinys) metodais.

Taigi iškilus problemai atsiranda ir potencialûs problemos spendimai. Jø
labai daug. Kriminalizacija yra tik vienas iš daugelio.

Kai tik atsiranda draudimas, atsiranda ir draudimo paþeidëjas. Jis savo
ruoþtu sukelia visuomenës reakcijà (policininkø, teisëjø, kalëjimø darbuo-
tojø veiksmus).

Jie išaiškina, išnagrinëja paþeidimà, nustato paþeidëjà, árodo jo kaltæ ir
pagaliau nubaudþia já.

Reikia pabrëþti, kad teisinis draudimas – tai ne tik baudþiamojo ástaty-
mo numatytos sankcijos. Draudþianèià teisës normà taip pat gali numatyti
ir administracinis bei ávairiausi kiti ástatymai.
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Terminà kriminalizacija galime taikyti tik vienu atveju – kai susiduriame
su baudþiamuoju draudimu, t.y. tam tikra veika, pripaþástama nusikaltimu
ir persiekiojama baudþiamojo ástatymo numatyta tvarka.

Taigi kriminalizacija – tai tam tikros socialinës (ekonominës, dorovinës,
politinës ir kt.) problemos sprendimas draudþiant tam tikras veikas bau-
dþiamojo ástatymo priemonëmis.

Dekriminalizacija – procesas, priešingas kriminalizacijai: atsisakoma
tam tikrà problemà spræsti baudþiamosios teisës priemonëmis. Dekrimina-
lizacija galima dël to, kad problema jau nebeegzistuoja. Esant planinei
ekonomikai prekiø perpardavimas didesne kaina (spekuliacija) buvo uþ-
drausta. Buvo specialus Baudþiamojo kodekso straipsnis, kuris uþ spekulia-
cijà numatë kriminalinæ bausmæ. Dabar tie patys veiksmai – tas pats per-
pardavimas didesne kaina – jau ne nusikaltimas, o didþiai gerbiamas ver-
slas. Ši veika buvo dekriminalizuota.

Veika gali bûti dekriminalizuota ir dël to, kad iškilusi problema bus
sprendþiama kitais (ne teisës) bûdais, arba dël to, kad pereina kitø teisës
šakø þinion (pvz., tampa administraciniu paþeidimu).

Kriminalizacija ir su ja susijusios sàvokos.
Kriminalizacijos formos

Realioji ir formalioji kriminalizacija. Reikia pabrëþti, kad paþeidus bau-
dþiamosios teisës normas toli graþu ne visada taikoma ástatymo sankcija.
Dalis paþeidimø lieka neišaiškinti (latentiniai). Kitais atvejais tiek pats
ástatymas, tiek jo taikymo tvarka numato kitas (su baudþiamàja sankcija
nesusijusias) priemones.

Amerikieèiø teisës teoretikas D. Blackas atliko istorinæ lyginamàjà ana-
lizæ ir pabandë suklasifikuoti pagrindines reakcijas á baudþiamøjø ástatymø
paþeidimà. Jis išskyrë keturis reakcijø tipus: kompensaciná, terapeutiná,
sutaikomàjá ir penitenciná1.

Tai tarsi keturi atsakymai á klausimà, kaip reikia reaguoti, kai tam tikras
þmogus (arba tam tikri þmonës) paþeidþia teisës normà.

Kompensacinis tipas. Dëmesys sutelkiamas á tai, kad asmuo, paþeisda-
mas baudþiamàjá ástatymà, padarë þalà visuomenei ir atskiriems jos na-
riams. Šiuo atveju svarbiau ne tiek pats poelgis (draudimo paþeidimas),
kiek jo padariniai. Visiškai vienodø poelgiø padariniai gali bûti visiškai
skirtingi. Taèiau bûtent tie skirtumai ir yra svarbiausia – kokia þala pada-
ryta ir kaip ji bus atlyginta. Savotiškas šiuo atveju yra ir poþiûris á patá pa-

                                                     
1 Black D. The Social Structure of Good and Bad. – New York, 1996.
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þeidëjà – jis traktuojamas kaip skolininkas. Kuo blogesni padariniai, tuo
didesnë jo skola.

Terapeutinis tipas. Šiuo atveju svarbiausia yra paþeidëjas: visi normalûs
þmonës laikosi draudimo, tik jis nesilaiko. Vadinasi, kaþkas ne taip. Gal tai
blogo auklëjimo arba nepakankamo išaiškinimo padarinys, silpna valia, o
gal šis poelgis – pasipiktinimo visuomene ar tiesiog kokiø nors konfliktø,
kurie kilo ankstyvojoje vaikystëje ir liko neišspræsti, išraiška.

Paþeidëjas traktuojamas labiau kaip ligonis, auklëtinis, netgi kaip þmo-
gus, kuriam visuomenë skolinga (kaþkas nebuvo padaryta, kad jis bûtø
toks, kokio visuomenei reikia). Aišku, laikantis tokio poþiûrio nelinkstama
pabrëþti asmens atsakomybës uþ tai, kas ávyko.

Sutaikomasis tipas. Bandoma apsaugoti, yra konfliktinës situacijos daly-
viø tarpusavio santykiai. Dëmesio centre yra konfliktas (pvz., tarp parko
administracijos ir asmens). Konfliktiniai santykiai kilo dël to, kad, viena
vertus, asmuo paþeidë administracijos interesus, pasunkino jos darbà ir,
kita vertus, dël administracijos veiksmø asmeniui kilo nepatogumø, jie bu-
vo nemalonumo ir suirzimo šaltinis. Taigi bûtent santykiø pablogëjimas ir
yra svarbiausia. Reakcija á teisës normos paþeidimà šiuo atveju yra derybos
siekiant sureguliuoti ir atnaujinti santykius.

Penitencinis tipas. Visas dëmesys sutelkiamas á baudþiamojo draudimo
paþeidimà. Asmuo, kuris nepaisë to draudimo, yra paþeidëjas (ne ligonis,
ne skolininkas ir ne konfliktuojanti šalis). Svarbiausia yra nustatyti jo kaltæ
ir nubausti.

Vienais atvejais ir vienoje visuomenëje reakcijos bûna vienokios, kitoje
visuomenëje – kitokios.

Neretai taikoma nusistovëjusi (ástatymo numatyta arba já taikant átvir-
tinta) praktika: esant vienoms aplinkybëms visada arba daþniausiai reakcija
bûna penitencinë, esant kitoms – visada arba daþniausiai reakcijos bûna
kitokios.

Kai baudþiamojo ástatymo paþeidimas sukelia penitencinæ reakcijà ir á
baudþiamosios teisës normos paþeidimà reaguojama taikant kriminalines
bausmes, tai vadinama realiàja kriminalizacija.

Tiesioginë ir netiesioginë kriminalizacija

Netiesioginë kriminalizacija – reiškinys, kai ástatymas tarsi ir nenumato
baudþiamojo persekiojimo uþ tam tikrà veikà, taèiau iš tikrøjø ta veika
baudþiama taikant kito baudþiamojo ástatymo sankcijas.

Daug šaliø pasirašë tarptautinæ konvencijà, kuri draudþia prostitucijos
kriminalizavimà, taèiau Lenkijoje, kuri irgi pasirašë minëtà konvencijà,
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prostitucija uþsiiminëjanèios moterys gana ilgai vis dëlto buvo persekioja-
mos ... uþ viešosios tvarkos paþeidimà1.

Kitas pavyzdys – santuokinë neištikimybë. Iki 1979 m. pagal Kinijos
baudþiamàjá ástatymà tai buvo nusikaltimas, uþtraukiantis gana grieþtà
bausmæ. 1979 m. Kinija dekriminalizavo šià sudëtá. Net ir nustaèius, kad
Kinijos pilietis buvo neištikimas savo þmonai, jis negalëjo uþ tai bûti nu-
baustas tiesiogiai, taèiau ástatymo taikytojas rado išeitá – tokie Kinijos pilie-
èiai buvo baudþiami .... uþ chuliganizmà2.

Kaþkada Sovietø Sàjunga pasirašë Tarptautiná þmogaus politiniø ir pi-
lietiniø teisiø paktà, kuris, be kita ko, draudë persekioti pilieèius, kurie ne-
sugráþdavo iš uþsienio3. Taèiau gana greitai Sovietø Sàjungos pilieèiai ëmë
tiesiog masiškai negráþti iš uþsienio, „iš viso simfoninio orkestro gráþdavo
tik kvartetas”. Reikëjo ieškoti uþslëptos kriminalizacijos bûdø. „Išeitis”
buvo greitai rasta: negráþusiuosius kaltindavo šnipinëjimu, vengimu atlikti
bûtinàjà karinæ tarnybà ir pan.

Kauno gyventojas Henrikas Daktaras yra seniai pripaþintas lietuviškos
mafijos „krikštatëviu”. Dar 1994 m. pasirodë pirmas mokslinis straipsnis,
kuriame buvo aprašoma Kauno grupuoèiø struktûra ir Henriko Daktaro
vieta joje4. Policijai þinoma apie kontrabandà, lengvøjø mašinø vagystes ir
kitus nusikaltimus, kuriuos padarë Henriko Daktaro vadovaujama organi-
zuota grupë, taèiau vienas dalykas þinoti, kitas – árodyti teisme. Susidûrus
su organizuotu nusikalstamumu kasdienybe tampa paslaptingai dingstantys
liudininkai bei „prapuolantys” korumpuotø teisëtvarkos darbuotojø saugoti
daiktiniai árodymai. Organizuoto nusikalstamumo vadovas buvo pasodintas
uþ ... tarpininkavimà gràþinant pavogtà mašinà. Tokie atvejai nëra išimtis
bandant áveikti organizuotà nusikalstamumà. Kaip þinoma, garsusis Al Ka-
ponë, Èikagos mafijos daugiametis vadeiva, sëkmingai vengæs atsakomybës
uþ nuþudymus ir grandiozines pinigines aferas, galø gale pakliuvo á kalëji-
mà... uþ mokesèiø nemokëjimà.

Netiesioginë kriminalizacija prieštarauja ástatymo dvasiai. (Þinome, uþ
kà Henrikas Daktaras nubaustas iš tikrøjø.) Kodël vis dëlto egzistuoja šie
reiškiniai?

Lenkø tyrinëtojas L. Gardockis pasiûlë netgi specialià sàvokà, kuri pa-
aiškina realiosios kriminalizacijos prieþastá – tai kriminalizacinis spaudi-

                                                     
1 Falandysz L. Wykroczenie zaklocenia porzàdku publicznego. – Warszawa, 1974.  S. 166

ir kt.
2 Li Haidong. Das Strafrecht in der Volksrepublik China. 1988 (cit. pagal Lech Gardocki,

Zagadmënia teorii kryminalizacji. - Warszawa, 1990. P. 25).
3 Ten pat.
4 Bluvštein J., Bazylew I. Problem przestæpczosci zorganizowanej na Litwie. Kryminologic-

zne i prawne aspekty przestæpczosci zorganizowanej. – Szczytno, 1992.
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mas1. Taip atsitinka, jeigu visuomenës teisinëje sàmonëje egzistuoja ásitiki-
nimas, kad tam tikra veika turi bûti baudþiama, bet priimti ástatymà, tiesio-
giai ir atvirai baudþiantá uþ tà veikà, dël vienos ar kitos prieþasties negali-
ma. Tai sukelia visuomenës nepasitenkinimà, ji vis dëlto ieško bûdø, kaip
uþ tà veikà nubausti. Tai ir yra kriminalizacinis spaudimas.

Kriminalizacijos laipsnis. Kuo daugiau veikø kriminalizuojama, tuo di-
desnis kriminalizacijos laipsnis.

Tam tikras kriminalizacijos laipsnis gali bûti bûdingas tam tikrai nacio-
nalinei baudþiamajai sistemai apskritai. Tas laipsnis rodo, kiek tam tikros
šalies ástatymo leidëjas linkæs spræsti ávairiausias socialines, ekonomines ir
kitas problemas bûtent jas kriminalizuodamas.

Aišku,kad kuo daugiau sprendþiant ávairiausias socialines problemas
remiamasi baudþiamaisiais ástatymais bei jø numatytomis kriminalinëmis
bausmëmis, tuo kriminalizacijos laipsnis yra aukštesnis.

Prisiminkime Sovietø Sàjungà, ypaè pirmuosius jos egzistavimo metus
bei Stalino laikus.

1918 m. savavališkas darbo vietos pakeitimas, neatvykimas pasiimti dar-
bo knygelës buvo persiekiojamas baudþiamàja tvarka. 1921 m. buvo priim-
tas baudþiamasis ástatymas, baudþiantis uþ þemës pardavimà arba jos iš-
nuomojimà2.

Tuo metu buvo galima asmená patraukti baudþiamojon atsakomybën
nekeliant jam jokiø kaltinimø vienu vieninteliu pagrindu – teigiant, kad
asmuo yra pavojingas dël jo ryšiø su baudþiamuoju pasauliu.

Baudþiamosios teisës istorija teikia nemaþai pavyzdþiø, rodanèiø, kaip
netikëtai gali bûti panaudotas baudþiamasis ástatymas ir kokios ávairiausios
veikos gali bûti kriminalizuotos.

Aukštas bendras kriminalizacijos lygis šalyje rodo, kad beveik kiekviena
problema sprendþiama taikant baudþiamàjá ástatymà. Šis ástatymas regu-
liuoja daugumà problemø, kurios kitose šalyse sprendþiamos kitais bûdais.
Aukštos kriminalizacijos šalyse (perfrazuojant þinomà pasakymà) – situa-
cija, kai „þingsnis á kairæ ar þingsnis á dešinæ – jau yra baudþiamasis nusi-
kaltimas”.

Penalizacija ir depenalizacija. Su kriminalizacija ir dekriminalizacija su-
sijæ terminai yra penalizacija bei depenalizacija. Jie apibûdina tik vieno
baudþiamojo ástatymo sudëties elemento pokyèius, bûtent baudþiamosios
sankcijos sugrieþtinimà arba sušvelninimà. Pavyzdþiui, Lietuvoje per pasta-
ruosius trejus metus virš 100 sudëèiø sankcijos sugrieþtëjo3.

                                                     
1 Ten pat. P. 24.
2 Основания уголовно–правового запрета. – Москва, 1982. C. 49.
3 Švedas G. Dabartinë baudþiamoji politika Lietuvoje // Teisës problemos. 1997. Nr. 4.
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Kriminalizacijos problema

Jau aptarëme, kad kiekviena socialinë problema gali bûti sprendþiama
labai ávairiais bûdais ir kad kriminalizacija yra tik vienas iš daugelio. Kyla
klausimas – kaip nustatyti, kuriais atvejais kriminalizacija nepaisant visø jos
trûkumø ir neigiamø padariniø vis dëlto yra geriausias tam tikros proble-
mos sprendimas? Svarbu rasti atsakymà ir á priešingà klausimà – kokias
atvejais reikëtø vengti kriminalizacijos ir ieškoti kitø problemos sprendimo
bûdø?

Koks problemos sprendimas yra pranašesnis: kriminalizacija ar kiti, ne-
susijæ su baudþiamojo ástatymo taikymu?

Išsiaiškinome, kad kriminalizacijos formos bei jos laipsnis gali bûti gana
ávairûs. Taigi kiekvienu atveju kyla ir papildomø klausimø – kokia krimina-
lizacijos forma bei laipsnis konkreèiu atveju yra tinkamiausias?

Pagaliau nepaprastai svarbus yra ir kriminalizacijos vietos bei santykio
su kitais problemos sprendimo bûdais klausimas.

Á šá klausimà tikrai negali bûti atsakymo, kuris tiktø visiems atvejams.
Vienais atvejais kriminalizacija gali bûti geriausias problemos sprendimas,
kitais – gali pasirodyti, kad problema geriausiai gali bûti išspræsta netaikant
baudþiamojo ástatymo.

Kyla klausimas, kada turi bûti taikoma kriminalizacija? Su tuo klausimu
susijæs ir kitas – ar visada ástatymo leidëjas teisingai pasirenka kriminaliza-
cijà, kaip tam tikros socialinës problemos sprendimo formà?

Norëdami atsakyti á antrà klausimà, turime panagrinëti ástatymø leidëjo
elgesá – aptarti, kokiomis aplinkybëmis, kokiais sumetimais jis taiko šá pro-
blemos sprendimo bûdà, kiek toks jo elgesys yra efektyvus, vertinant iš
kriminologijos mokslo pozicijø.

Susidûrus su jau egzistuojanèiu baudþiamuoju ástatymu daþnai kyla
klausimas: ar tas ástatymas tikrai reikalingas, ar socialinë problema netu-
rëtø bûti sprendþiama kitais, nebaudþiamaisiais metodais.

Kriminalizacijos ir dekriminalizacijos problemos yra vienos svarbiausiø
tobulinant baudþiamàjá ástatymà.

Baudþiamøjø ástatymø sistema tik iš paþiûros yra labai stabili. Iš tikrøjø
nemaþa šiø ástatymø normø dalis buvo sukurta derinant daugelá labai
prieštaringø reikalavimø konkreèiomis socialinëmis – ekonominëmis bei
politinëmis sàlygomis. Keièiantis toms sàlygoms neišvengiamai kyla klau-
simas dël kiekvienos baudþiamosios teisës normos reikalingumo ir atitiki-
mo naujas sàlygas. Visada yra nemaþa þmoniø grupë, kurie nepatenkinti
galiojanèiu ástatymu, mato jo trûkumas ir (neretai gana pagrástai) reika-
lauja jo pokyèiø ar netgi dekriminalizacijos. Nemaþai bûna ir priešingai
mananèiø þmoniø. Nagrinëdami tà paèià teisës normà jie nurodo jos nau-
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dingumo prieþastis ir reikalauja išsaugoti. Kartu visada yra nemaþai veikø,
kurios dar nëra, bet gali bûti kriminalizuotos – yra pakankamai átakingø
þmoniø, kurie mano, kad jas bûtina kriminalizuoti.

Dël visø šiø prieþasèiø baudþiamasis ástatymas yra dinamiškas, besiplë-
tojantis reiškinys. Visada jame yra nemaþai normø, kurios gali ir net turëtø
bûti dekriminalizuotos. Kita vertus, visada yra nemaþai sudëèiø, kurias rei-
kia kriminalizuoti. Visada vyksta didesniø arba maþesniø pokyèiø. Tai ir
lemia ástatymo dinamiškumà. Jau minëjome, kad tik pastaraisiais metais
mûsø šalyje priimta daugiau kaip 100 baudþiamojo ástatymo pataisø. Tai
nëra neáprasta padëtis. Daugelyje šaliø nacionalinis baudþiamasis ástatymas
nuolat tobulinamas. Nedaug yra šaliø, kuriose nevyktø baudþiamojo ásta-
tymo reforma ar bent jai nebûtø rengiamasi.

Taigi kriminalizacijos ir dekriminalizacijos problema yra savotiškas na-
cionalinio baudþiamojo ástatymo raidos prielaida.

Išplëtota nemaþai teorijø, kurios bando išspræsti kriminalizacijos pro-
blemas, patikslinti, kokiais atvejais visuomenës problema turi bûti spren-
dþiama kriminalizuojant veikas. Jas apþvelgsime kituose skyriuose.

2. Teorijos, neigianèios kriminalizacijos
naudingumà. Abolicionizmas ir jo

kriminologinis pagrindimas

Nemaþai teisininkø, filosofø teigia, kad kriminalizacija visais atvejais yra
blogiausias problemos sprendimas. Jø nuomone, kriminalizacija iš viso ne-
turëtø bûti taikoma sprendþiant socialines problemas (N. Christie, L. Hul-
sman, H. Bianchi, T. Mathiesen, M. Foucault ir kt.).

Šios krypties pavadinimas ir jos tradicijos yra susijusios su XIX a. aboli-
cionizmo judëjimu.

Abolicionistai pirmiausia kovojo, kad bûtø panaikinta negrø vergystë,
vëliau – mirties bausmë, o dar vëliau kovojo su baudþiamuoju prostitucijos
persekiojimu.

Šio amþiaus antrojoje pusëje abolicionistai siekë, kad bûtø panaikinta
laisvës atëmimo bausmë. Tarptautiniai šio judëjimo kongresai buvo vadi-
nami ICOPA (International Congres of Prison Abolition).

1987 m. Monrealyje vyko antrasis kongresas. Šiame kongrese judëjimas
praplëtë savo veiklà ir pradëjo kovoti su kriminalizacija apskritai. Buvo
pakeistas ir oficialus judëjimo pavadinimas. Dabar jis vadinasi
„International Congres of Penal Abolition”. Taigi pavadinime vietoje þodþio
„prison”(kalëjimas) atsirado þodis „penal” (baudþiamoji bausmë).
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Taigi dabar šis judëjimas kovoja, kad baudþiamoji bausmë bûtø visiškai
panaikinta.

Kriminalizacijai pirmiausia nepritariama dël doroviniø bei humanistiniø
ásitikinimø. Abolicionistai tæsia ankstyvosios krikšèionybës tradicijas, taip
pat L. Tolstojaus, M. Gandi, kurie atmetë bet kokià prievartà kito þmogaus
atþvilgiu, nesvarbu, kokiais argumentais bûtø siekiama jà pateisinti. Jie
mano, kad iš prievartos atsiranda tik prievarta.

Antra vertus, jie atmeta kriminalizacijà remdamiesi kriminologiniais
baudþiamojo ástatymo bei jo veikimo tyrimais.

Šiuos tyrimus aptarsime detaliau.
Kriminalizuodamas ávairiausias veikas ástatymø leidëjas yra ásitikinæs,

kad uþdraudus tam tikrà veikà þmonës nuo jos susilaikys. Jam atrodo sa-
vaime aišku, kad esant baudþiamajam ástatymui þmonës, ypaè nepastovûs,
elgiasi kitaip, nei jo nesant. Tas poveikis siejamas su baudþiamojo ástatymo
sankcija. Nepastovus þmogus þino, kad uþ netinkamà elgesá bus nubaustas
– tai verèia já susilaikyti nuo tokiø veiksmø. Kuo didesnë bausmë numatyta,
tuo baudþiamojo ástatymo poveikis þmoniø elgesiui turëtø bûti stipresnis. Iš
to lyg ir bûtø galima daryti išvadà, kad kuo grieþtesnis ástatymas, tuo ma-
þiau bus þmoniø, kurie daro nusikaltimus.

Jeigu iš tikrøjø taip bûtø, turëtumëme aiškiai matyti tam tikrus tokio
ástatymo poveikio rezultatus. Pavyzdþiui, nagrinëdami nusikalstamumo
statistikà ir kriminaliniø bausmiø pokyèius turëtumëme matyti, kad su-
grieþtëjus ástatymui atitinkamai sumaþëjo nusikaltimø skaièius.

Taigi vadovaujantis šia logika galima tikëtis, kad kuo grieþtesnë bau-
dþiamojo ástatymo sankcija, tuo maþiau þmoniø darys nusikaltimus (þr. 6
schemà).

6 schema. Laukiamas baudþiamojo ástatymo grieþtumo ir
nusikalstamumo lygio ryšys

                                  Bausmë

                       Nusikaltimø skaièius

Daugybë tyrimø, kuriais buvo bandoma nustatyti ryšá tarp kriminalinës
bausmës ir nusikalstamumo, parodë, kad niekada jis nebûna itin stiprus.
Neretai paaiškëdavo, kad yra daug veiksniø, kurie daro daug stipresná po-
veiká nusikalstamumui negu baudþiamojo ástatymo sankcija bei jos grieþ-
tumas.Minëtø reiškiniø ryšys yra labai ávairus ir nepastovus.
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Vadinasi, mes negalime tikëtis, kad kriminalizavus tam tikrà veikà visa-
da sumaþës nusikalstamumo lygis.

Reikia paþymëti, kad á tyrimø išvadas nëra deramai atsiþvelgiama lei-
dþiant ástatymus. Ástatymø leidëjas ir toliau elgiasi taip, tarsi pastovus ir
stiprus ryšys tarp baudþiamojo ástatymo ir nusikalstamumo lygio bûtø sa-
vaime aiškus ir jokiø abejoniø nekeliantis faktas. Vienas svarbiausiø krimi-
nalinio ástatymo ir kriminalinës bausmës tikslø ir toliau lieka sulaikyti nuo
nusikaltimø nepastovius pilieèius.

Abolicionistai energingai kritikuoja tokià nuostatà. Jie visiškai pagrástai
teigia, kad atliktø tyrimø negalima ignoruoti.

Nesant jokiø árodymø, kad minëtas ryšis egzistuoja, negalima elgtis taip,
tarsi tai gerai árodytas faktas. Pavyzdþiui, negalima švaistyti dideliø lëšø
laisvës atëmimo vietoms statyti, laikyti ten þmoniø ir rimtai manyti, kad
taip pasiekiamas ástatymo tikslas – þmonës sulaikomi nuo nusikaltimø.

Abolicionistai teigia, kad iš tikrøjø turime elgtis taip, kaip paprastai el-
giamasi, kai neturima tikslios informacijos – sustabdyti veiklà, kol bûtina
informacija bus gauta.

Jø nuomone, kriminalizacija kenksminga ir kitu poþiûriu – ji tik pavo-
jinga iliuzija, kad priëmus ástatymà socialinë problema išsprendþiama. Tai,
kad surastas ir nubaustas „kaltininkas”, nuramina visuomenæ, patenkina
jos keršto jausmà, taèiau problema, kuri paskatino þmogø pasielgti ne taip,
kaip reikia, liko, ir nieks iš esmës nepasikeitë. Taigi neišvengiamai bus pa-
daryta naujø panašiø paþeidimø ir visas procesas – kaltininko nustatymas ir
nubaudimas – vël pasikartos. Taigi kriminalizacija yra socialinës problemos
pseudosprendimas.

Abolicionistø nuomone, ji apakina visuomenæ, neleidþia jai iš tikrøjø
konstruktyviai spræsti savo problemø. Vienas iš þymiausiø abolicionizmo
atstovø N. Christie tvirtina, kad kriminalizuodamas tam tikrà problemà
ástatymø leidëjas „apvagia” þmones – atima iš jø galimybæ patiems jà iš-
spræsti savo nuoþiûra1.

Kriminalizacijai, jø nuomone, bûdinga dar viena pavojinga tendencija –
bausmës uþ kriminalizuotas veikas spontaniškai didëja. Bausmiø þiaurumas
skatina dar didesná þiaurumà. Problema, kurià buvo bandoma áveikti tai-
kant kriminalizacijà, kaip jau minëjome, niekur nedingsta. Nepaisant
bausmiø nauji nusikaltimai vis tiek daromi, taèiau þmonës mano, kad vie-
nintelë to prieþastis – nepakankamai grieþtos bausmës, todël reikalauja
priimti naujus, grieþtesnius, ástatymus.

Abolicionistai taip pat teigia, kad kriminalizacija nenaudinga nusikalti-
mø aukoms. Kriminalizavus veikas pralaimi visi – ir nukentëjusysis, ir nusi-
kaltëlis. Nukentëjæs asmuo, jø nuomone, lieka su savo skriauda, nes iš es-

                                                     
1 Christie N. Conflicts as Property // British Journal of Criminology. 1977. P. 1–15.
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mës atlyginama ne jam, o valstybei. Taigi nesugebama uþtikrinti tikrà (o ne
formalià) teisybæ tiek nusikaltëlio, tiek nusikaltimo aukos atþvilgiu.

Abolicionistai kritikuoja ir baudþiamojo ástatymo formalizmà. Jie paro-
do, kad kaltinti galima tik supaprastinant, schematizuojant þmogaus asme-
nybës ávaizdá, ignoruojant jo istorijà, jo individualybæ, visà tai, kas padarë já
toká, koks jis yra1.

Taigi kriminalizacijos priešininkai iš tikrøjø sëkmingai parodo, koks
netinkamas bûdas spræsti socialines problemas yra kriminalizacija.

O kaip gyventi visai be jos? Kaip turi atrodyti nuostabus pasaulis be
kalëjimø ir teismø?

Abolicionizmo atstovai ásivaizduoja já ávairiai.
Nuosaikieji abolicionistai siûlo dekriminalizuoti tik dalá (daþniausiai

lengvus ir vidutinio sunkumo) nusikaltimø ir palikti tik sunkiausiø nusikal-
timø baudþiamumà. Jie kategoriškai stoja prieš mirties bausmæ.

Jie siûlo kiek galima labiau sumaþinti laisvës atëmimo bausmæ. Padarius
ne itin pavojingus nusikaltimus, jø manymu, reikëtø taikyti civilinës teisës
normas arba kitaip spræsti atsakomybës klausimus.

Nuoseklieji abolicionistai siûlo visiškai panaikinti baudþiamàjà teisæ ir
baudþiamàjá ástatymà. Jie ásitikinæ, kad baudþiamosios bausmës apskritai
neturi bûti.

Kaip visuomenë turi elgtis, jeigu vis dëlto padarytas nuþudymas, išþagi-
nimas ar kitas sunkus nusikaltimas?

Vienas iš dabartinio abolicionizmo atstovø H. Bianchi siûlo „karantino”
idëjà2 – sunkius nusikaltimus padariusius þmones apgyvendinti tam tikroje
vietoje. Tai ne bausmë: nusikaltæ asmenys apgyvendinami tam tikroje vie-
tovëje tam, kad turëtø laiko rasti bûdà atlyginti aukai ir visuomenei pada-
rytá þalà ir pradëti derybas tuo klausimu.

Tokioje visuomenëje išlieka teisëjas, taèiau jo funkcijos iš esmës kito-
kios. Teisëjas neskiria bausmës – jis yra tarpininkas tarp nusiþengusio as-
mens ir visuomenës.

Bûtent jis kreipiasi á karantino sàlygomis gyvenantá þmogø skatindamas
ieškoti išeities ir pradëti derybas, kaip atlyginti þalà.

H. Bianchi mano, kad visuomenë turi bûti labai kantri ir pasirengusi
padaryti viskà, kad padëtø tokiam þmogui rasti išeitá iš susidariusios padë-
ties. Bianchi mano, kad teisëjas turi nuolat skatinti þmogø pradëti derybas
ir „jeigu nepakanka 7 kartø, bûtina á já kreiptis 77 kartus”.

Taèiau jeigu asmuo nerodo jokiø pastangø ir neieško išeities iš padëties,

                                                     
1 Christie N. Crime Control as Industry. – London and New York, 1990.
2 Abolitionism. Towards a non–repressive Approach to Crime. – Amsterdam, 1986. S.

119.
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á kurià jis pateko, jis suimamas, bet (tai labai svarbu) ne kaip nusikaltëlis, o
kaip skolininkas, kuris piktybiškai negràþina skolos.

Objektyviai ávertinti šià idëjà iš tikrøjø nelengva.
Ji gana ádomi, bet atrodo šiek tiek fantastiška. Galbût tai viso labo eili-

në utopija, kokiø þmonijos istorijoje jau buvo labai daug, taèiau gali bûti ir
atvirkšèiai – gal mes esame per daug pripratæ gyventi kalëjimø ir teismø
pasaulyje, gal mûsø vaizduotë yra ribota, ir todël tiesiog nesugebame áver-
tinti dràsiø sprendimø.

Abolicionistai iš tikrøjø labai sëkmingai parodo baudþiamosios bausmës
trûkumus, taèiau nelabai gerai þino, kaip gyventi be jos. Atrodo, kad ir ar-
timiausioje ateityje nepavyks apsieiti be kriminalinës, ir ypaè be laisvës at-
ëmimo, bausmës.

Taigi gráþkime prie kriminalizacijos problemos – panagrinëkime krite-
rijus, kuriais vadovaudamiesi galëtumëme spræsti, kada veika kriminali-
zuotina.

3. Pavojus visuomenei reikðmingiems gëriams ir
kriminalizacija.

Jos kriminologinio pagrindimo problema

Yra nemaþai mananèiøjø, kad kriminalizacija turi bûti taikoma tik tada,
kai kyla pavojus vadinamiesiems teisiniams gëriams (vertybëms)1.

Sàvokà „Rechtsguts” (teisinës vertybës), kuriø apsauga yra specifinë
baudþiamojo ástatymo uþduotis, pirmasis pavartojo vokieèiø teisininkas
Birnbaumas 1834 m. Toliau šià sàvokà plëtojo Iheringas ir Lisztas.

Jie teigë, kad tam tikrà dalá socialiniø vertybiø turi apsaugoti bûtent
baudþiamasis ástatymas. Tai gali bûti visuomenës dorovë, pilieèiø garbë ir
orumas, šalies karinis saugumas bei normalus jos ûkio funkcionavimas.
Kriminalizacijos bûtinybë atsiranda, jeigu vienai iš šiø vertybiø kyla pavo-
jus. (Teisine kalba tai vadinama „veikos pavojingumas visuomenei”.) Pa-
vyzdþiui, jeigu ástatymø leidëjas mato, kad kokie nors þmoniø poelgiai sil-
pnina visuomenës dorovæ, norëdamas jà apginti gali taikyti baudþiamàjà
teisæ – kitaip tariant, kriminalizuoti jà ardanèius þmoniø poelgius.

Taigi kriminalizacija – tai savotiška visuomenës savigyna nuo pavojaus,
kilusio jos gyvybiškai svarbioms teisinëms vertybëms. Šios koncepcijos atsi-

                                                     
1 Teisinëje, kriminologinëje bei etinëje literatûroje vietoj termino „vertybës” (pvz.,

„teisinës vertybës”) gana plaèiai vartojama sàvoka „gëriai” („teisiniai gëriai”).
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radimas buvo nepaprastai svarbus þingsnis baudþiamosios teisës istorijoje.
Pirmiausia ji padëjo iš esmës patikslinti ástatymo tikslus.

Baudþiamosios teisës teoretikai visada pabrëþdavo, kad šios teisës šakos
normos siekia apginti visuomenæ, jos pagrindus nuo pavojingø þmoniø po-
elgiø. Teisiniø vertybiø koncepcija gerokai patikslino šià idëjà. Ji padëjo
geriau suprasti, kaip baudþiamasis ástatymas vykdo šià savo funkcijà, kokius
bûtent pagrindus šis ástatymas gina.

Kartu ši koncepcija nurodë ástatymø leidëjui tikslesnius naujø ástatymø
kûrimo orientyrus skatindama ástatymø leidëjà patikslinti, kokioms teisi-
nëms vertybëms ginti skiriamas naujas ástatymas ir kartu tikslinti patá ástatymà.

Teisiniø vertybiø koncepcija taip pat buvo labai svarbus þingsnis siste-
minant ir kodifikuojant baudþiamuosius ástatymus. Teisinës vertybës tapo
Baudþiamojo kodekso ir ypaè jo specialiosios dalies sisteminimo pagrindu.
Nacionaliniuose baudþiamuosiuose kodeksuose ástatymai skirstomi pagal
vertybes, kurias jie gina. Neretai teisinës vertybës tiesiogiai nurodomos
nacionaliniuose baudþiamuosiuose kodeksuose. Pavyzdþiui, mûsø šalies
Baudþiamojo kodekso 8 straipsnyje pateiktas ginamø objektø sàrašas. Jame
nurodyta: „Lietuvos Respublikos visuomeninë santvarka, jos politinë ir
ekonominë sistemos, nuosavybë, pilieèiø asmenybë, politinës, darbinës,
turtinës ir kitos teises ir laisvës...., Lietuvoje nustatyta teisëtvarka”.

Jau minëjome, kad ši koncepcija buvo svarbus teisëdaros laimëjimas,
bet jà taikant išryškëjo ir kai kuriø trûkumø.

Teisinës vertybës yra tam tikros teisinës abstrakcijos. Nei koncepcijos
kûrëjas, nei jo pasekëjai nebuvo uþsimojæ pateikti tikslesnio kiekvienos
teisinës vertybës apibrëþimo. Koks yra kiekvienos konkreèios vertybës turi-
nys ir kaip jà ástatymas gali ginti, patikslinama atsiþvelgiant á konkreèios
visuomenës socialines, ekonomines, politines ir kitas sàlygas.

Koncepcijos autoriai nenurodë ir konkretesniø bûdø, kaip rengiant
naujà ástatymà šios sàlygos turi bûti išnagrinëtos ir apibendrintos, kaip re-
miantis šios analizës duomenimis turi bûti patikslintas ástatymo taikymo
tikslas bei laukiamas jo taikymo rezultatas.

Buvo manoma, kad visa tai yra ástatymø leidëjo valstybinës ir teisinës
išminties dalykas.

Toks poþiûris buvo visiškai natûralus praeito amþiaus pradþioje, kol dar
nebuvo taikomi empiriniø tyrimø metodai bei (turëjo praeiti keletas de-
šimtmeèiø) mokslinës kriminologijos, sociologijos, psichologijos laimëji-
mai, kol dar nebuvo išplëtoti aukštesnës abstrakcijos lygio teiginiø opera-
cionalizavimo (sukonkretinimo iki tokio lygio, kad juos galima bûtø patik-
rinti empiriškai) metodai1.

                                                     
1 Jupp V. Methods of Criminology. – London, 1994; Binder A., Geis G. Methods of Rese-

arch, Criminology and Criminal Justice. – New York, 1983.
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Aišku, svarstydamas kriminalizuoti ar dekriminalizuoti tam tikrà veikà,
ástatymø leidëjas galëjo apgalvoti, kaip veiks naujas ástatymas, ar jis turës
bûtent toká poveiká, kokio tikimasi, kokie galëtø bûti ástatymo šalutiniai
padariniai. Taèiau esant anø laikø empiriniø tyrimø lygiui buvo galima pa-
sikliauti tik savo išmintimi, o tiksliau – vadovautis savo asmenine nuomo-
ne1.

Þmoniø nuomonës gana skirtingos – priklauso nuo jø asmenybës, pa-
tirties, išsilavinimo, juos supanèiø þmoniø, todël labai skirtingos yra ir jø
nuomonës kriminalizacijos arba dekriminalizacijos klausimais.

Empiriniø tyrimø metodø stoka neleido sukonkretinti ir patikrinti tø
ásitikinimø, išsiaiškinti, ar jie atitinka tikrovæ.

Visa tai turëjo tam tikrø padariniø ástatymø leidybai. Aišku, kad šiomis
sàlygomis ji priklausë nuo veikas kriminalizuojanèiø þmoniø vidiniø ásitiki-
nimø, to, kaip kiekvienas iš jø suvokë visuomenæ. Keletà tø padariniø pa-
minësime.

1. Subjektyvizmas svarstant kriminalizavimo klausimus. Esant skirtin-
goms nuomonëms dël tam tikros veikos kriminalizavimo (arba dekriminali-
zavimo) nëra patikimo bûdo išsiaiškinti, kuri yra teisingesnë. Mat skirtin-
gos nuomonës atsiranda dël to, kad skirtingai suvokiama socialinë realybë
bei tie procesai ir reiškiniai, kurie ávyks, kriminalizavus tam tikrà veikà, kai
visuomenës nariai susidurs su nauju draudimu ir pradës já vykdyti (arba
nevykdyti).

Patikrinti (verifikuoti) teiginius apie visuomenæ ir visuomeninius proce-
sus kaip tik ir galima taikant kriminologijos (bei apskritai socialiniø tyrimø)
metodus.

Neturëdamas galimybës taikyti šiø metodø ástatymø leidëjas, susidûræs
su skirtingomis nuomonëmis dël kriminalizacijos, lieka beginklis.

Tokiu atveju kriminalizacijos klausimø sprendimas daþnai priklauso
nuo pašaliniø kriterijø, tai yra tokiø, kurie jokiu bûdu nepadës išvengti so-
cialinës problemos, kurià siekiama išspræsti kriminalizuojant (arba dekri-
minalizuojant) vienà ar kità veikà.

1962 m. Vokietijos Bundestagas svarstë ástatymà, numatantá bausmes uþ
santuokinæ neištikimybæ. Svarstant siûlomos kriminalizacijos pagrindus
vienas ástatymo rengëjø pareiškë: „santuokinë neištikimybë negali likti ne-
nubausta, kitaip santuoka neteks savo konstitucijos garantuotos reikšmës.
Laisvasis pasaulis pralaimës kovà su totalitariniu pasauliu, jeigu bus leng-
vabûdiškai þiûrima á šeimos klausimà”2.

Šie argumentai mums gali atrodyti demagogiški ir nepagrásti. Sunku
patikëti, kad kriminalinë bausmë uþ santuokinæ neištikimybæ gali padëti

                                                     
1 Spector M., Kitsuse J. Constructing Social Problems. – New York, 1987.
2 Gardocki L. Zagadnienia teorii kryminalizacji. – Warszawa, 1990.
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laisvajam pasauliui laimëti kovà su totalitariniu pasauliu arba uþtikrinti
„konstitucijos garantuotà šeimos reikšmæ”.

Taèiau tiek šiø argumentø autoriui, tiek jø šalininkams jie atrodo labai
átikinami, mat jie kitaip suvokia pasaulá. Jø ásivaizduojamame pasaulyje
neištikimybës kriminalizacija iš tikrøjø stiprina šeimà ir padeda laisvajam
pasauliui, ir jiems atrodo keista, kad mes to nesuprantame.

Yra tik vienas bûdas nustatyti, ar toká atvejá iš tikrøjø bûtina kriminali-
zuoti – reikia ištirti šeimas, kurioms numatoma taikyti šá ástatymà, nustatyti
problemas, kurios sukelia neištikimybæ. Reikëtø taip pat visapusiškai ištirti,
koká poveiká tokiø šeimø santykiams padarytø neištikimybës kriminalizavi-
mas bei išnagrinëti alternatyvius (psichologinius, socialinius, pedagoginius
ir t.t.) šios problemos sprendimo bûdus. Tik atlikus reprezentatyvius krimi-
nalizacijos poveikio tokioms šeimoms tyrimus bei apibendrinus šiø tyrimø
rezultatus bûtø galima išsiaiškinti, ar siûloma kriminalizacija iš tikrøjø gali
padëti išspræsti šiø šeimø problemas.

Kol kriminalizacijos problemos nagrinëjamos tik vadovaujantis „sveiku
protu", intuicija bei vidiniu ásitikinimu, visada liks vietos demagogijai, lais-
vam teisiniø vertybiø turinio interpretavimui ir kriminalizacijos problemø
pagrástai spræsti nebus galima.

Ypaè pavojinga tai, kad atsiveria plaèios galimybës piktnaudþiauti. Su-
interesuotas asmuo savo egoistinius interesus gali pridengti demagoginiais
argumentais árodinëdamas, kad jis siûlo kriminalizuoti vienà ar kità veikà
ne dël to, kad jam tai asmeniškai naudinga, o todël, kad „siekia apginti
svarbiausias teisines visuomenës vertybes”. Kiekvienà kam nors nepatin-
kantá reiškiná galima pateikti kaip „pavojingà visuomenei”, „silpninantá
visuomenës dorovæ”, „sukeliantá grësmæ visuomenës tvarkai”, „griaunantá
visuomenës pagrindus” ir dël to kuo skubiau kriminalizuotinà – reikia tik
šiek tiek graþbylystës bei demagogijos. Ástatymø leidyba teikia nemaþai pa-
vyzdþiø, kaip visiškai nepagrástai buvo reikalaujama kriminalizuoti ávairiau-
sias veikas.

Teisiniø vertybiø koncepcijos pradininkai tikëjo, kad grësmë ástatymo
saugomai vertybei bus paskata jà kriminalizuoti. Jie manë, kad ásitikinus,
jog tam tikrai teisinei vertybei kyla pavojus, ástatymø leidëjas stengsis jà
kriminalizuoti. Dël anksèiau aptartø reiškiniø (ypaè galimybës laisvai in-
terpretuoti teisines vertybes) iš tikrøjø daþniausiai bûna atvirkšèiai. Pir-
miausia kokiai nors átakingai socialinei grupei arba sluoksniui kyla noras
jiems naudinga kryptimi pakeisti baudþiamàjá ástatymà. Išradingai inter-
pretuodami jie stengiasi uþmaskuoti savo siaurà egoistiná interesà ir pa-
teikti siûlomà reformà kaip naudingà visai visuomenei.

Kita problema, atsirandanti, kai apibrëþiant teisines vertybes bei povei-
kio joms galimybes remiamasi vien „sveiku protu" ir intuicija, yra vadina-
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møjø „kriminologiniø postulatø” problema1. Kaip þinoma, postulatu vadi-
namos tiesos, „kurios, manoma, yra visø pripaþintos arba per daug bana-
lios, todël jø nereikia pagrásti”2.

Neatlikus kriminologinio kriminalizacijos problemos tyrimo šie postu-
latai vaidina labai svarbø vaidmená priimant sprendimà kriminalizuoti vie-
nà ar kità reiškiná arba atsisakant tos minties.

Kaip pavyzdá paminësime labai svarbø baudþiamosios bausmës veikimo
postulatà. Svarstydamas kriminalizacijos arba penalizacijos galimybæ ásta-
tymø leidëjas yra ásitikinæs, kad kriminalinë bausmë padaro reikiamà po-
veiká (sukelia baimæ) potencialiems nusikaltëliams, o ta baimë savo ruoþtu
skatina nepastovø asmená susilaikyti nuo nusikaltimo padarymo.

Ásitikinimas, kad kriminalinë bausmë turi sulaikomàjá poveiká, nëra pa-
grástas kriminologiniais tyrimais. Mes jau anksèiau aptarëme ryšio tarp
kriminalinës bausmës ir nusikalstamumo tyrimus ir þinome, kad jie neduo-
da jokio pagrindo manyti, kad toks sulaikomasis poveikis visada egzistuoja.

Iš kur gi atsiranda visuotinis ir tvirtas ásitikinimas, kad kriminalinë
bausmë vis dëlto daro akivaizdø sulaikomàjá poveiká. Jis kyla ne iš tyrimø
rezultatø (kaip matëme, jie prieštarauja šiems ásitikinimams), o iš kasdie-
nës asmeninës patirties: kiekvienas þmogus yra patyræs stiprià pagundà
padaryti kà nors bloga ir tik mintis apie galimà bausmæ paskatina susilai-
kyti nuo tokio poelgio. Kiekvienas prisimena, kad vaikystëje bausmë uþ
blogà elgesá vertë tvirtai apsispræsti daugiau taip nedaryti. Þmogus, prisi-
menantis savo pojûèius, nesupranta, kodël negali lygiai tokio pat poveikio
turëti baudþiamasis ástatymas. Atrodo savaime aišku, kad vien prisiminæs
grieþtà kriminalinæ bausmæ þmogus turëtø susilaikyti nuo nusikaltimo.

Taèiau tik paviršutiniškai samprotaujantis þmogus nemato labai didelio
skirtumo tarp palyginti paprastos situacijos, kai „tëvas baudþia vaikà”, ir
nepaprastai sudëtingos situacijos, kai kriminalinës justicijos institucijos
vykdo nusikaltëlio baudþiamàjá persekiojimà. Antruoju atveju tarp krimi-
nalinës bausmës ir individo reakcijos á jà veikia daug skirtingø socialiniø
institucijø (kvota, tardymas, teismas, laisvës atëmimo ástaigos). Individo
reakcijà modifikuoja ávairiausi socialiniai veiksniai (asmeninë patirtis, ásiti-
kinimai, ávairiø socialiniø grupiø átaka, gyvenimiškoji situacija). Remdama-
sis tik savo individualia patirtimi individas nesuvokia to sudëtingumo, suta-
patina šias dvi visiškai skirtingas situacijas.

Tas vidinis ásitikinimas (baudþiamosios bausmës veikimo postulatas) yra
toks stiprus, kad netgi kai individas mato, kad kriminalinë bausmë nedaro

                                                     
1 Justickis V. Kriminologiniai postulatai baudþiamosios teisës sistemoje // Nusikalstamumo

prevencija ir bauþiamoji politika pereinant á rinkos ekonomikà. –Vilnius: Teisës institutas,
1995. P. 195–197.

2 Standard Dictionary of the English Language. – New York–London, 1912. P. 540.
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reikiamo poveikio, jis ir toliau tiki, kad vis dëlto ji gali sulaikyti nuo nusi-
kaltimo. Jo nuomone, bausmë nedaro reikiamo poveikio tik todël, kad yra
per švelni (logiška reakcija – reikalavimas dar grieþtesnës bausmës).

Iš tikrøjø visuomenës gërius apsaugantis baudþiamojo ástatymo veiki-
mas negali bûti postuluojamas. Tai toli graþu nereiškia, kad baudþiamoji
sankcija niekada neturi poveikio. Yra nemaþai labai átikinamø pavyzdþiø,
rodanèiø kad tam tikrais atvejais bei tam tikromis sàlygomis galima nusta-
tyti sulaikomàjá poveiká1, tik tokio poveikio negalima postuluoti iš anksto,
neištyrus konkreèios situacijos. Priimant naujà baudþiamàjá ástatymà ir nu-
matant baudþiamàjà sankcijà uþ jo paþeidimà neatlikus kriminologinio ty-
rimo negalima tikëtis, kad numatyta bausmë turës poveiká.

Taigi nuo sulaikomojo bausmës poveikio postulavimo (tikëjimo be áro-
dymø, kad ji veiks) turime pereiti prie jos neveikimo prezumpcijos (pre-
zumpcijomis vadinami teiginiai, kurie laikomi teisingais, kol neárodyta prie-
šingai). Taigi kriminalizuodami naujà veikà ir numatydami kriminalinæ
bausmæ uþ paþeidimà negalime tikëtis, kad ši bausmë turës reikiamà sulai-
komàjá poveiká – teisæ tikëti tuo ágysime tik atlikæ kriminologiná tos baus-
mës tyrimà ir nustatæ, kad konkreèiu atveju kriminalinë bausmë turës su-
laikomàjá poveiká.

Galima pateikti nemaþai kitø pavyzdþiø, rodanèiø, kad to, kas ástatymø
leidëjui atrodo akivaizdu, nepatvirtina net ir kruopšèiausi tyrimai. VFR
baudþiamojo kodekso 131 paragrafas draudë per televizoriø rodyti prie-
vartos ir agresijos scenas. Kriminalizuodamas šià veikà ástatymø leidëjas
vadovavosi ásitikinimu, kad prievartos scenos, nuolat rodomos televizijos
laidose, paskatins gyventojø agresyvumà bei padidins jø pakantumà agre-
sijai. Kilus diskusijoms dël to draudimo tikslingumo buvo atlikti specialûs
kriminologiniai tyrimai. Jø rezultatai nepatvirtino, kad egzistuoja akivaiz-
dus ryšys tarp rodomø smurto scenø ir þiûrovø agresyvumo. Paaiškëjo, kad
jeigu toks poveikis ir yra, tai jis vis dëlto labai netiesioginis – priklauso nuo
daugybës kitø veiksniø. Moksliniai tyrimai faktiškai nedavë jokio pagrindo
kriminalizuoti minëtà veikà2. Verta prisiminti ir garsiuosius „sausus” ásta-
tymus, kuriø pagrindas buvo ástatymo leidëjo ásitikinimas, kad spiritiniø
gërimø draudimas sumaþins nusikalstamumà.

Visais šiais atvejais ástatymø leidëjas kriminalizavo veikas, siekdamas
apginti tikrai svarbias visuomenines vertybes, taèiau tie ketinimai buvo pa-
remti tik „sveiku protu" – kriminologiniai tyrimai nebuvo atlikti.

Taigi teisiniø vertybiø koncepcija turëjo didelæ reikšmæ plëtojant krimi-
nalizacijos teorijà. Ji suteikë ástatymø leidëjui patikimesnius orientyrus

                                                     
1 Albrecht H.–J., Duenkel F. Spiess Empirische Sanktionsforschung und die Begrundbar-

keit von Kriminalpolitik. Monatschrift Kriminologie. B. 64. 1981. S. 310–326.
2 Boers K. Kriminalitätsfurcht. Pfaffenweiler, 1991. S. 149-182.
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vykdant kriminalizacijà ir dekriminalizacijà, kodifikuojant ir plëtojant bau-
dþiamøjø ástatymø sistemà.

Taèiau vien tik teisiniø gëriø koncepcija negali uþtikrinti sëkmingo kri-
minalizacijos problemos sprendimo. Ji pasiekia savo tikslà, jeigu šios kon-
cepcijos teiginiai sprendþiant konkreèià socialinæ problemà konkretizuo-
jami, verifikuojami bei grindþiami kriminologiniø tyrimø rezultatais, tiriant
kriminalizacijos socialinius, psichologinius ir kitus padarinius patikslinami
alternatyvûs problemos sprendimo metodai.

4. Dorovinë ir simbolinë
kriminalizacija

Dorovinë kriminalizacija

Dorovinë kriminalizacija – tai naujø baudþiamøjø ástatymø priëmimas
siekiant átvirtinti tam tikrà dorovinæ normà. Tai kriminalizacija, kuri, kaip
sàmojingai pasakë Vokietijos teisës teoretikas G. Stratenwerth’as,
„oficialiai reikalauja laikytis dorovës normø”.

Tokios kriminalizacijos pagrindas – ástatymø leidëjo ásitikinimas, kad uþ
tam tikrà elgesá reikia bausti ir kad poelgis toks blogas, kad reikia bausti
stipriausiomis, tai yra baudþiamosios teisës, priemonëmis.

Šiuo atveju nelabai svarbu, ar tokia kriminalizacija daro koká nors tei-
giamà poveiká, pavyzdþiui, ar kriminalizuojant vienà ar kità veikà išspren-
dþiama kokia nors socialinë problema, ar tai yra kam nors naudinga, ar
numatyta bauda sulaikys asmená nuo tolesniø nusikaltimø.

Þmonës dorovinës kriminalizacijos reikalauja netgi kai tvirtai þino, kad
jokio sulaikomojo poveikio ji neturës (þr. „Dorovinë kriminalizacija”).

Neretai dorovinë kriminalizacija pridengiama arba sustiprinama
„racionaliais”, „moksliniais” argumentais, taèiau paprastai tokiais atvejais
jie grindþiami tvirtu ásitikinimu, bet trûksta tikrø árodymø.

Septintajame dešimtmetyje VFR vyko labai karšta diskusija dël vadi-
namøjø seksualiniø nusikaltimø, t.y. dël ástatymø, kurie turëjo bûti taikomi
uþ ávairiausius seksualinius nukrypimus.
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Dorovinė kriminalizacija
(pagal Tyler and Xeber, 1982)

Kriminologai tyrinëjo atrinktos JAV gyventojø grupës poþiûrá á mirties
bausmæ. Tø respondentø, kurie pritarë, kad išliktø mirties bausmë, krimi-
nologai paklausë, ar jie palaikytø jà, jeigu tiksliai þinotø, kad ji nesulaiko
þmoniø nuo nusikaltimø.

Apibendrindami atliktus gyventojø poþiûrio á mirties bausmæ tyrimø re-
zultatus amerikieèiø tyrinëtojai Tyleris ir Xeberis rašë: „Šiuo metu didþiau-
sia visuomenës dalis palaiko mirties bausmæ. 1985 m. 72 proc. amerikieèiø
pritarë, kad bûtø baudþiama mirties bausme” (The New York Times, Febru-
ary 3, 1985).

Taip pat paaiškëjo, kad dauguma þmoniø, kurie pritaria mirties baus-
mei, tiki, kad ji turi prevenciná poveiká, taèiau jie norëtø, kad ji išliktø, net
ir tuo atveju, jeigu neturëtø jokio sulaikomojo poveikio.

Manoma, kad visuomenë mirties bausmæ palaiko remdamasi daugiau
doroviniu, simboliniu pagrindu ir daug maþiau reikšmës skiria racionaliam
aspektui (sulaikymui nuo nusikaltimø). Galima teigti, kad mirties bausmës
palaikymas yra dorovinë asmens pozicija, susiformavusi socializacijos pro-
cese.

Speciali baudþiamosios teisës komisija aptarinëjo bûtinybæ kriminali-
zuoti šiuos reiškinius. Norint pagrásti tokiø ástatymø reikalingumà buvo
pareikšta, kad „paplitæ ir tapæ áprastu reiškiniu nedoroviniai santykiai tarp
vienodos lyties þmoniø buvo tautos išsigimimo ir jos moralinës dvasios iš-
nykimo prieþastis”. Lenkø kriminologas L. Gorodeckis rašo, jog nesunku
išsiaiškinti, kad tokie patetiški ir neapibrëþti argumentai yra nepagrásti –
pakanka pateikti keletà klausimø: kur ir kada nustatyti tokie homoseksua-
lizmo padariniai?, kuo pasireiškia minëtas tautos išsigimimas?, kuo pasi-
reiškia dorovinës dvasios išnykimas?, ar buvo nustatytas tø dviejø reiškiniø
savitarpio ryšis?, ar dorovinës dvasios išnykimas buvo homoseksualizmo
prieþastis, ar padarinys? ir t.t.

Dorovinë kriminalizacija daþniausiai pageidautina tose visuomenës gy-
venimo sferose, kur þmoniø doroviniai jausmai stipriausi.

Geriausias pavyzdys yra visuotinis pasipiktinimas abortais, klonavimu,
eutanazija, homoseksualizmu, organø pardavimu, vaikø pornografija, sek-
sualiniais veiksmais nepilnameèiø atþvilgiu. Dauguma valstybës pilieèiø yra
tvirtai ásitikinæ, kad visus šiuos dalykus reikia grieþtai drausti ir negailestin-
gai bausti tuos, kurie tuos draudimus paþeidinëja. Šie veiksmai tiesiog ne-
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priimtini daugumai gyventojø ir dël to jø kriminalizacija sulaukia visuotinio
pritarimo. Tokiais atvejais nelaukiama, kol bus atlikti moksliniai tyrimai –
kad veikas bûtina kriminalizuoti, aišku ir be jø.

Nemaþai šaliø turi ástatymus, kurie numato bausmes uþ narkotikø var-
tojimà, bet nekontroliuoja alkoholiniø gërimø vartojimo ar rûkymo, nepai-
sant to, kad narkotikø þala visuomenei yra gerokai maþesnë nei alkoholio
arba rûkymo.

Visuomenës doroviniø vertinimø reikšmæ ir jø poveiká kriminalizacijai
puikiai rodo ástatymø, draudþianèiø homoseksualinius santykius, istorija
Sovietø Sàjungoje.

Sovietø Sàjunga pasiþymëjo labai grieþtais ástatymais, nukreiptais prieš
vyrø homoseksualizmà, taèiau visai nebaudë uþ tuos paèius veiksmus mote-
rø.

Tas nenuoseklumas buvo seniai pastebëtas, jis ne kartà buvo nurodytas
teisinëje literatûroje, taèiau moterø homoseksualizmas buvo laikomas
„nerimtu dalyku”, nevertu ástatymø leidëjo dëmesio, todël jis ir nebuvo
kriminalizuojamas.

Taigi dorovinis ásitikinimas, kad vienu atveju tas pats seksualinis nukry-
pimas yra „rimta”, o kitu – „ne”, ir lëmë, kad vienu atveju tie patys veiks-
mai buvo kriminalizuoti, o kitu – ne.

Ar priimtina dorovinë kriminalizacija?
Kai kurie mokslininkai kategoriškai jai nepritaria.
Jie mano, kad jeigu veika kriminalizuojama tik iš doroviniø ásitikinimø –

kriminalinis nusikaltimas nedaro jokios kitos þalos tik þeidþia tam tikrø
þmoniø dorovinius jausmus, toks draudimas tikriausiai yra neracionaliø
tabu išraiška, bando sustabdyti doroviniø normø raidà. Geriausias pavyzdys
– ilga kova su striptizu, kuris dabar pasidarë áprasta, jokio pasipiktinimo
nekelianti naktiniø programø dalis.

Kiti ásitikinæ, kad tokias normas vis dëlto bûtina kriminalizuoti. Jø
nuomone, dorovës normos yra vienas iš svarbiausiø ir lengviausiai paþei-
dþiamø socialinës sistemos elementø. Esant doroviniam pliuralizmui vi-
suomenëje itin svarbu visomis ámanomomis priemonëmis apginti nedaugelá
svarbiausiø dorovës normø, kurios turëtø sudaryti mûsø visuomenës doro-
viná pagrindà. Ši uþduotis tokia svarbi, kad baudþiamasis ástatymas bûtinai
turi padëti jà ágyvendinti.

Iš viso to darytina išvada, kad prieš priimant sprendimà bûtina atlikti
kruopšèià kriminalizuojamos dorovës normos analizæ.

Taigi ir vël negalima apsieiti be kriminologiniø tyrimø. Jie turëtø padëti
išsiaiškinti, kokià vietà konkreti dorovës norma uþima visuomenës nariø
sàmonëje ir geriau suprasti motyvus, kodël ši norma labai svarbi ginant tam
tikrus visuomeninius gërius, stabilizuojant santykius, kurie iš tikrøjø yra
labai svarbûs visuomenës egzistavimui.
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Taèiau atlikus analizæ galima prieiti ir prie priešingos išvados, kad nëra
aiškaus pagrindo manyti, jog nagrinëjama dorovës norma yra ypaè svarbi, o
reikalavimai kriminalizuoti tam tikrà veikà yra viso labo tamsiø, iraciona-
liø, ne iki galo suvoktø visuotiniø jausmø išraiška.

Taigi leistina tik racionalioji dorovinë kriminalizacija ir neleistina iracio-
nalioji.

Emocionalioji kriminalizacija

Tai yra dorovinës kriminalizacijos atmaina, kai kriminalizacija yra vi-
suotinio pasipiktinimo kokiu nors ávykiu arba faktu išraiška. Kaip ir doro-
vinës kriminalizacijos atveju, svarbiausia – moralinis jausmas, kurá paþeidus
reikalaujama bausti, tik daþniausiai reaguojama á koká nors atskirà atvejá,
poelgá, kuris sukëlë didelá visuotiná pasipiktinimà. Taigi ástatymo priëmimas
– ne tik dorovinës nuostatos išraiška, kaip kitais dorovinës kriminalizacijos
atvejais, – tai turi ir papildomà psichologinæ reikšmæ, leidþia išreikšti savo
pasipiktinimà ir taip bent iš dalies nusiraminti.

Psichologiniu poþiûriu tai gana panašu á vaikà, mušantá stalà, nes jis
vaikà „nuskriaudë” – vaikas á já atsitrenkë. Stalo „nubaudimas” palengvina
vaiko skausmà, išgàstá ir pyktá, leidþia pajusti, kad pasaulyje vis dëlto yra
teisybë.

Tokios kriminalizacijos pavyzdys yra Prancûzijos karo metu priimtas
ástatymas dël santuokinës neištikimybës, mat nemaþai vyrø, palikæ savo
šeimas, išvyko á karà. Mintis, kad pasilikusi namie þmona gali bûti neištiki-
ma, nemaþai daliai kareiviø fronte keldavo nerimà. Visuomenës pasipikti-
nimà keldavo atvejai, kai gráþæ iš fronto tëvynës labui besiaukojantys karei-
viai rasdavo savo vietoje bailá ir išdavikà, sugebëjusá išsisukti nuo fronto.

Ástatymas išreiškë kareiviø pasipiktinimà ir kartu buvo skirtas jiems nu-
raminti – jame buvo numatyta baudþiamoji atsakomybë moters, kuri buvo
neištikima fronte esanèiam vyrui.

Ástatymas niekada nebuvo pritaikytas, taèiau turëjo tam tikrà psicholo-
ginæ reikšmæ – buvo tarsi jau minëtas trenkimas kumšèiu á stalà – reakcija á
reiškiná, sukeliantá visuotiná pasipiktinimà.

Emocionalioji kriminalizacija daþniausiai yra ástatymo leidëjo reakcija á
tam tikrà itin išskirtiná ávyká.

1970 m. Maskvos laikraštis „Komsomolskaja pravda” išspausdino
straipsná „Uþ kà þuvo Vaska”. Jis sukrëtë visos šalies skaitytojus.

Straipsnyje buvo pasakojama apie tikrai þiaurø atsitikimà, nutikusá
Maskvoje. Maskvos upëje plaukiojo dvi graþios gulbës. Jomis groþëjosi ir
sostinës gyventojai, ir sveèiai. Vienai iš jø netgi buvo sugalvotas vardas –
Vaska.
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Deja, atsirado du beširdþiai paaugliai, kurie pagavo gulbes, uþmušë ir
iškepë.

Pasipiktinimas tuo poelgiu buvo audringas. Tûkstanèiai þmoniø rašë
laiškus, kuriuose buvo reikalaujama paèiø grieþèiausiø bausmiø paaug-
liams.

Paaiškëjo, kad juos ne taip jau ir lengva tinkamai nubausti. Vietoj mir-
ties bausmës, kurios reikalavo nemaþai þmoniø, ástatymas numatë viso labo
nedidelá administraciná areštà uþ smulkø chuliganizmà.

Pasipiktinimo išdava buvo šiek tiek vëliau priimti ástatymai, numatæ
bausmes uþ piktybiná ir ypaè ciniškà chuliganizmà.

Galima ilgai diskutuoti, ar taikytina emocionalioji kriminalizacija.
Kiekvienas konkretus emocionaliosios, kaip ir dorovinës, kriminaliza-

cijos atvejis priklausys nuo kriminalizacijos reikšmës gyventojams. Norint
nustatyti tà reikšmæ taip pat reikëtø atlikti kriminologinæ analizæ. Ji turëtø
padëti nustatyti kriminalizacijos turiná. Galbût tas ypatingas atsitikimas,
sukëlæs visuotiná visuomenës nariø pasipiktinimà, viso labo išryškino ásta-
tymo atsilikimà nuo gyvenimo. Tokiu atveju stiprios emocijos – tai tik se-
niai besikaupianèio teisëto pasipiktinimo išdava. Piktinimasis tik parodo,
kad bûtina kriminalizuoti vienà ar kità veikà, o konkreti kriminologinë
analizë gali parodyti, kad stipri emocinë reakcija yra viso labo nekonstruk-
tyviø, neigiamø dalies gyventojø emocijø prasiverþimas. Asmuo, sukëlæs
visuotiná pasipiktinimà, tokiais atvejais yra savotiškas atpirkimo oþys – á já
gyventojai nukreipia savo nepasitenkinimà gyvenimu, neapykantà taria-
miems jø nelaimiø kaltininkams. Tokiø emocijø padiktuota kriminalizacija
ágytø linèo teismo bruoþø.

Simbolinë kriminalizacija

Simbolinë kriminalizacija rodo, kad ástatymo leidëjui ne taip ir svarbu,
ar þmonës laikosi tam tikrø elgesio normø – svarbiausia, kad visi þinotø,
kad ástatymø leidëjas grieþtai jø laikosi.

Ryškus pavyzdys gali bûti Rusijos Federacijos baudþiamojo kodekso
115 straipsnis, kuriame buvo kriminalizuoti (numatytos labai grieþtos kri-
minalinës sankcijos) tokie nusikaltimai kaip neteisëtas asmens sulaikymas,
taip pat prievartos taikymas duodant parodymus. Šis straipsnis buvo pri-
imtas 1926 m. ir galiojo iki 1960 m., t.y. visà stalininiø represijø laikotarpá.

Tai nebuvo tiesiog neveikiantis ástatymas – jis veikë simboliškai (maþ-
daug taip pat, kaip garsioji „demokratiškiausia pasaulyje” stalininë konsti-
tucija) rodydamas visam pasauliui, kad Tarybø Sàjunga – humaniškiausio
baudþiamojo proceso šalis. Buvo siekiama átikinti visà pasaulá, kad èia prie-
vartos metodai ne tik netaikomi, bet netgi egzistuoja baudþiamasis ástaty-
mas, draudþiantis ir grieþtai tai baudþiantis.
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Pabandykime ásivaizduoti, kokia pasipiktinimo banga kiltø, jeigu kas
nors pabandytø pasiûlyti já panaikinti. Reakcija bûtø panaši á tà, kurià su-
keltø kitø svarbiø simboliø – valstybës vëliavos, himno – panaikinimas arba
išniekinimas.

Tokià pat reikšmæ turëjo ástatymas, draudþiantis karo propagandà. Ša-
lyje, kur nebuvo þodþio laisvës ir apskritai uþ niekà negalima buvo agituoti,
toks ástatymas tikrai turëjo tik simbolinæ reikšmæ.

Norëdami suprasti tà reikšmæ, turime prisiminti, koks tai buvo metas ir
kokia tuo metu buvo tarptautinë padëtis. Tai buvo šaltojo karo laikotarpis,
kai kiekviena šiame kare dalyvaujanti šalis bandë átikinti tarptautinæ ben-
druomenæ, kad bûtent ji tikrai kovoja uþ taikà. Šià situacijà garsusis
„Armënijos radijas” atsakydamas á klausimà, ar bus karas, apibûdino taip:
„Karo nebus. Bet bus tokia kova uþ taikà, kad në vieno akmens neliks savo
vietoje”.

Taigi minëtas ástatymas turëjo grynai simbolinæ paskirtá – parodyti vi-
sam pasauliui, kad „mes – uþ taikà” ir taip laimëti dar vienà taškà šaltajame
kare.

Simbolinë kriminalizacija gana paplitusi mûsø laikotarpiu. Norëdamas
pabrëþti savo ryþtà ir nusiteikimà kovoti su tam tikrais nusikaltimais, ásta-
tymø leidëjas priima vis naujus ástatymus, kurie iš esmës yra performuluoti
senieji.

Lietuvos baudþiamojo kodekso 274 straipsnis numato iki trejø metø
laisvës atëmimo baudà uþ sukèiavimà. Vëliau priimtas to paties kodekso
208 straipsnis numato baudà uþ suklastotø daiktø pagaminimà ir panaudo-
jimà (taip pat iki trejø metø). 2081 straipsnis numato lygiai tokià bausmæ uþ
áspaudø padirbinëjimà. Taip pat trejus metus galima gauti pagal 323
straipsná „Apgaulingas apskaitos tvarkymas”. Panašià bausmæ (nuo dvejø
iki ketveriø metø) galima gauti pagal 321 straipsná (uþ piktnaudþiavimà
pasitikëjimu ûkinëje ir komercinëje veikloje). Uþ turtinës þalos padarymà
asmeniui piktnaudþiaujant pasitikëjimu galima gauti iki dvejø metø patai-
sos darbø pagal 277 straipsná.

Paþvelgæ á þodynus nesunkiai ásitikinsime, kad sukèiavimas apibrëþia-
mas kaip apgaulë, piktnaudþiavimas pasitikëjimu. Kitaip tariant, tai yra tas
pats sukèiavimas. Taigi yra keletas straipsniø, kurie skiria identiškà bausmæ
uþ identiškus nusikaltimus.

Reikia paþymëti, kad ta ástatymø gausa tik apsunkina jø taikymà. Pa-
bandykime atskirti sukèiavimà nuo piktnaudþiavimo pasitikëjimu komerci-
nëje veikloje. Tam reikëtø atsakyti á gana keblø klausimà – kur prasideda ir
baigiasi komercinë veikla. Jeigu pilietis paþadëjo sumokëti uþ intymià pa-
slaugà ir nesumokëjo, kas tai yra – tiesiog apgaulë ir sukèiavimas ar ap-
gaulë ir sukèiavimas komercinëje veikloje? Kam reikia atskirai bausti uþ
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sukèiavimà apgaulingai tvarkant dokumentacijà, jeigu esmë ta pati – ap-
gaudinëjimas ir bausmë ta pati – iki trejø metø.

Keblumai, kylantys interpretuojant veikà, gerokai apsunkina nusikalti-
mo kvalifikavimà, árodinëjimà, sulëtina bylø nagrinëjimà ir kovà su tokiais
nusikaltimais.

Taèiau šiuo atveju simbolinë reikšmë svarbiau uþ pragmatinius sumeti-
mus.

Visi šie „ekonominiai” ástatymai atsirado laukinio kapitalizmo laikotar-
piu, kai ástatymø leidëjas jautësi bejëgis uþkirsti kelià visuotiniam sukèia-
vimui ir sulaikyti apgavysèiø bangà. Simboliniø ástatymø leidyba turëjo pa-
rodyti, kad nepaisant nieko jis ir toliau ryþtingai kovoja su šiomis blogybë-
mis ir kontroliuoja padëtá.

Svarbi ir dekriminalizacijos proceso simbolika. Galiojanèio Lietuvos
baudþiamojo kodekso specialiojoje dalyje yra 270 straipsniø. Nusikalsta-
mumo statistika rodo, kad baudþiamosios bylos iš tikrøjø keliamos tik pa-
gal keliasdešimt iš jø. Visi kiti straipsniai „tyli”.

Sakykime, niekada nebuvo taikytas 255 straipsnis (pavaldinio arba vir-
šininko áþeidinëjimas, uþ kurá gali bûti paskirta iki vieneriø metø laivës at-
ëmimo bausmë). Nors toks ástatymas netaikomas ir, ko gero, yra nereika-
lingas (viršininkai krašto apsaugos tarnyboje turi pakankamai kitø bûdø
„atsilyginti” uþ áþeidimà), taèiau veikos dekriminalizacija galëtø turëti sim-
bolinæ reikšmæ – bûti þenklas, kad pagarbos viršininkui reikšmë sumaþëjo.

Ne taip jau daþna tam tikra „gryno pavidalo” kriminalizacijos atmaina.
Daþniausiai pasitaiko ávairiø kriminalizacijos atmainø santykis. „Gali bûti,
– pagrástai rašë lenkø tyrinëtojas L. Gardockis, – kad grupës, kuri rengia
naujà baudþiamàjá ástatymà, optimistai supranta kriminalizacijà kaip gali-
mybæ apginti tam tikrà baudþiamojo ástatymo saugomà visuomeninæ verty-
bæ, realistai mano, kad tai simbolinë kriminalizacija, o skeptikai ásitikinæ,
kad tai tik socialinës problemos pseudosprendimas, sudarantis iliuzijà, kad
problema išspræsta”1.

Yra mokslininkø, kurie gana ryþtingai pritaria simbolinei kriminaliza-
cijai.

Pavyzdþiui, rusø mokslininkai G. Zlobinas ir S. Kelina mano, kad yra
nemaþai atvejø, kai tokia kriminalizacija ne tik leistina, bet ir bûtina. Mat
baudþiamosios teisës normos vaidina labai svarbø auklëjamàjá vaidmená.
Jos tiesiogiai veikia pilieèius ir ypaè valstybiniø institucijø valdininkus, nu-
rodydamos svarbiausias vertybes ir normas. Bûtent taip, jø nuomone, vei-
kia rasinæ, tautinæ diskriminacijà, karo propagandà arba kritikà draudþian-
èios teisës normos. Tokios normos reikalingos ir jø ateityje turi daugëti.

Aišku, kad sprendþiant, ar reikalinga ir ar leistina yra simbolinë krimi-

                                                     
1 Gardocki L. Zagadnienia teorii kryminalizacji. – Warszawa, 1990.
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nalizacija, pirmiausia reikia atsakyti á klausimà, dël kokiø prieþasèiø tam
tikras baudþiamais ástatymas gali neveikti.

Ástatymas gali bûti netaikomas dël to, kad jame numatyto nusikaltimo
pilieèiai tiesiog nebedaro, bet ástatymø leidëjas nesiryþta jo panaikinti.

Gali bûti ir kita prieþastis – nusikaltimas daromas, taèiau dël ávairiø
prieþasèiø nëra lengva já išaiškinti.

Sakykime, 1998 m. per pirmuosius šešis mënesius mûsø šalyje iškelta tik
26 bylos dël kyšininkavimo. Tai tik labai nedidelë kyšiø, kurie duodami iš
tikrøjø, dalis, taèiau kyšininkavimas yra gana sunkiai išaiškinamas nusikal-
timas. Molëtø rajono policijos komisariatas 1998 m. pirmojoje pusëje atliko
anoniminæ verslininkø apklausà. Tarp kitø buvo ir klausimas, ar teko duoti
rajono valdininkams kyšius. 27 proc. patvirtino, kad jø veikloje tokia bûti-
nybë pasitaiko, taèiau per tà laikotarpá nebuvo iškelta në viena byla dël
kyšiø davimo arba ëmimo. Kyšio davimas ir priëmimas – vienas latentiš-
kiausiø nusikaltimø.

Aišku, kad tokiais atvejais reikia ne dekriminalizuoti, o gerinti nusikal-
timø išaiškinimà.

Ástatymas gali ir neveikti, bûti grynai simbolinis dël to, kad kriminalinës
justicijos tarnybos nededa pakankamai pastangø, kad išaiškintø tuos nusi-
kaltimus, o ástatymø leidëjas šià pozicijà remia pasyviai. Jis yra simboliškai
„prieš”, bet šio savo pasipriešinimo nepatvirtina jokiais veiksmais. Nëra
jokiø abejoniø, kad tokiu atveju simbolinë kriminalizacija yra kenksminga:
pakertamas ástatymo autoritetas, paþeidëjai pripranta, kad kriminalinis
draudimas yra tik simbolinis, jo galima nepaisyti. Simbolinë kriminalizacija
daro blogà átakà ir kriminalinës justicijos pareigûnams. Jie pratinami prie
to, kad baudþiamàjá ástatymà galima taikyti selektyviai: vienais atvejais já
traktuoti kaip simboliná ir pro pirštus þiûrëti á nusikaltimus, kitais – manyti,
kad ástatymas yra tikrai veikiantis, ir išaiškinti bei bausti paþeidëjus.

Taigi vël susiduriame su faktu, kad neámanoma vienareikšmiškai atsa-
kyti á klausimà, geras ar blogas dalykas simbolinë kriminalizacija ir dekri-
minalizacija. Norëdami duoti tikslesná atsakymà, turime atskirai panagri-
nëti kiekvienà toká ástatymà ir išaiškinti tikràjà jo, kaip simboliaus, reikšmæ
ir funkcijas.

Tos funkcijos niekur nëra tiesiogiai paminëtos ar apibrëþtos, nes jos
priklauso tiek nuo þmoniø, kurie šá ástatymà taiko, tiek ir nuo tø, kuriems
jis taikomas, poþiûrio á šá ástatymà. Tas poþiûris vëlgi gali bûti išaiškintas tik
atlikus kriminologinius tyrimus.

Sakykime, tiriant gyventojø poþiûrá á ástatymà, draudþiantá karo propa-
gandà, gali paaiškëti, kad daugeliui þmoniø toks ástatymas iš tikrøjø yra
valstybës ryþto siekti, kad nevyktø karas, patvirtinimas. Jiems tai þenklas ir
kartu dar vienas árodymas, kad valstybë nepaprastai rimtai vertina karo



PIRMA DALIS114

grësmæ ir tikrai deda visas pastangas, norëdama tos grësmës išvengti. Toks
ástatymas didins baudþiamojo ástatymo autoritetà apskritai bei skatins pi-
lieèiø pasipriešinimà karo grësmei.

Taèiau tokio tyrimo metu gali paaiškëti ir priešinga – kad dauguma gy-
ventojø šá ástatymà vertina kaip dar vienà patvirtinimà, kad valstybë leidþia
nemaþai ástatymø, visai nesirûpindama, ar jie tikrai reikalingi, ir visai ne-
siekdama uþtikrinti, kad jie bûtø vykdomi. Tokiu atveju šis ástatymas turës
priešingà poveiká – menkins ástatymø reikšmæ pilieèiø akyse. Pagaliau gali
paaiškëti, kad didþiulë dauguma pilieèiø tiesiog nekreipia jokio dëmesio á šá
ástatymà ir neturi jokios nuomonës apie já. Atsiþvelgiant á tai, kas išaiškëtø
atlikus toká kriminologiná tyrimà, priklausytø ir mûsø išvados apie ástatymo
dekriminalizavimà. Pirmuoju atveju mes já tikrai paliksime (nedekriminali-
zuosime) ir netgi toliau tobulinsime. Antruoju atveju (ástatymas maþina
pilieèiø pagarbà šalies ástatymams apskritai) turëtumëme nedelsdami já
dekriminalizuoti. Pagaliau treèiuoju atveju (tyrimas parodë, kad ástatymas
neturi pilieèiams jokios reikšmës) sprendimas dël dekriminalizacijos reika-
lingumo turëtø bûti priimtas vadovaujantis kaþkokiais kitais sumetimais.

5. Kriminalizacijos prielaidos

Kriminalizacijos prielaidø samprata

Ástatymø leidëjas neretai susiduria su tokiais atvejais, kai yra svarbiø
prieþasèiø, dël kuriø reikëtø kriminalizuoti tam tikrà veikà. Pavyzdþiui,
egzistuoja gana akivaizdi grësmë tam tikrai ástatymo ginamai visuomeninei
vertybei arba bûtinybë ástatyme átvirtinti tam tikras moralës normas ir kita.
Taèiau nepaisant tokios bûtinybës kriminalizuoti negalima arba labai sun-
ku – kad kriminalizacija bûtø sëkminga, trûksta tam tikrø svarbiø prielaidø.

Numatomos kriminalizacijos prielaidø nagrinëjimas – labai svarbi sëk-
mingos kriminalizacijos dalis. Nepakanka to, kad ástatymø leidëjas tvirtai
þinotø, kad kriminalizacija vienu ar kitu atveju tikrai reikalinga. Ne maþiau
svarbu, kad jis ásitikintø, kad ji – galima, kad nëra aplinkybiø, kurios su-
trukdytø sëkmingai kriminalizuoti tam tikrà veikà.

Reikia paþymëti, kad ástatymø leidëjas toli graþu ne visada šiam dalykui
skiria pakankamai dëmesio. Jau ne kartà buvo paþymëtas savotiškas
„superoptimizmas”, bûdingas ávairiausiø šaliø ástatymø leidëjams. Daþnai
jie linkæ manyti, kad jau pats naujo ástatymo priëmimas uþtikrina, kad pa-
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dëtis pasikeis ir problemos bus išspræstos. Jie nerûpestingai leidþia vis
naujus ástatymus, nesirûpindami, ar jie tikrai veiks.

To „superoptimizmo” prieþastys aiškinamos gana ávairiai.
Tai neretai siejama su savotiška „savarankiško ástatymo veikimo pre-

zumpcija”. Leisdamas naujà ástatymà ástatymø leidëjas tiki, kad jis veiks dël
to, kad „turi veikti”, ¥privalo veikti”.

Ástatymø leidëjas intuityviai tuo tiki maþiausiai dël dviejø prieþasèiø –
pirmiausia jis „turi” veikti dël to, kad jis reikalingas. Tas reikalingumas sà-
moningai ar nesàmoningai siejamas su savotiška „psichologine jëga”, sa-
vaime uþtikrinanèia sëkmingà ástatymo ágyvendinimà. Antroji
„superoptimizmo” prieþastis – ástatymø leidëjo ásitikinimas, kad ástatymas
„privalo veikti” dël to, kad yra þmoniø, atsakingø uþ tai, kad jis veiktø. Tie
þmonës – tai ástatymà taikantys subjektai. Ástatymø leidëjas, leisdamas
naujà ástatymà, mano, kad tai jø pareiga uþtikrinti, kad ástatymas veiktø
bûtent taip, kaip buvo numatyta. Jeigu priimtas ástatymas vis dëlto nevei-
kia, ástatymø leidëjas mano, kad to prieþastis – nepakankamai atsakingi
veiksmai þmoniø, kurie turëtø uþtikrinti, kad ástatymas sëkmingai veiktø.
Taigi uþuot nagrinëjus nesëkmingos kriminalizacijos prieþastis apsiriboja-
ma atskirais þmonëmis. Taip ástatymø leidëjas ir toliau tikëdamas, kad
ástatymas pats savaime geras – netinkami tik þmonës, kurie turi uþtikrinti,
kad ástatymas sëkmingai veiktø, pamiršta labai svarbià sëkmingos krimina-
lizacijos prielaidø problemà.

Sëkmingos kriminalizacijos prielaidos buvo gana aktyviai tyrinëjamos.
Tø tyrimø išdava – specialûs sëkmingos kriminalizacijos prielaidø sàra-

šai. Jie paprastai skiriami ástatymø leidëjams ir juose nurodomi dalykai,
kuriuos jis turi ištirti, prieš prieidamas prie išvados, kad kriminalizacija ne
tik reikalinga, bet ir galima.

Baudþiamosios teisës priemoniø tinkamumas siekiant tam tikrø
kriminalizacijos tikslø

Yra nemaþai gyvenimo srièiø, kurias sunku arba tiesiog neámanoma re-
guliuoti baudþiamosios teisës priemonëmis.

Kovos su alkoholizmu patirtis átikinamai parodë, kad baudþiamojo
ástatymo metodai šioje srityje daþniausiai neveiksmingi. Jau nelieka jokiø
abejoniø, kad visiškai neveiksmingas yra priverstinis gydimas nuo alkoho-
lizmo. Baudþiamojo ástatymo priemonës pasirodë bejëgës, bandant apriboti
alkoholio vartojimà – tai rodo tûkstantmetë „sausø ástatymø” patirtis. Bau-
dþiamasis ástatymas neveiksmingas ir kovojant su narkomanija, santuokine
neištikimybe, darbo drausmës paþeidimais.
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Nemaþai abejoniø kelia baudþiamojo draudimo poveikis kontroliuojant
seksualinius bei kitokius psichinius nukrypimus.

Baudþiamasis ástatymas veiksmingas, tik jei išaiškinama draudþiama
veika ir árodoma jà padariusio asmens kaltë.

Kriminalizacija neveiksminga visais tais atvejais, kai nëra realiø galimy-
biø išaiškinti ir árodyti. Tada kriminalizacija geriausiu atveju gali turëti vien
simbolinæ reikšmæ.

Itin dideliø árodinëjimo problemø kyla tais atvejais, kai nerandama bû-
dø tiksliai suformuluoti draudimà ir rengiant ástatymà vartojamos vadina-
mosios „vertinamosios” ir „negrieþtai apibrëþtos” sàvokos.

Prie vertinamøjø galima priskirti tokias sàvokas, kuriø pagrindas – bûd-
vardis, nustatantis koká nors reiškinio laipsná: „sunkios pasekmës”, „didelë
turtinë þala”, „didþiai susijaudinus”, „þiaurus elgimasis”, „panašus bû-
das”", „tvirkinamieji veiksmai”, „aiškiai neatidëliotini”, „rimtas pavojus”,
„aiškus neklausymas”, „aktyvus dalyvavimas”, „šiurkštus viešosios tvarkos
paþeidimas”, „nepaprastas cinizmas” ar „ypatingas áþûlumas” ir kitos.

Kiekviena iš šiø savybiø turi be galo daug tarpiniø grandþiø: veiksmai
gali bûti netvirkinamieji, gal tvirkinamieji, gal šiek tiek tvirkinamieji, kar-
tais tvirkinamieji ir taip toliau.

Šiuos poþymius vargu ar ámanoma tiksliai atskirti vienà nuo kito. Be to,
net ir atskyrus bûtø neaišku, kuriam iš jø jau reikia taikyti ástatymà.

Taigi taikyti ástatymà tokiais atvejais visada labai problemiška.
Panaši padëtis yra ir tada, kai nepavyksta tiksliau apibrëþti pagrindiniø

sàvokø. Daþniausiai taip atsitinka dël to, kad patys reiškiniai, kuriuos ban-
doma apibrëþti, neturi aiškiø ribø. Tarp baudþiamosios teisës teoretikø
tebevyksta aršûs ginèiai, kà tiksliai reiškia ástatyme vartojamos sàvokos:
„privedimas”, „prispyrimas”, „prasimanymai”, „siekimas pakirsti pramonæ,
energetikà, transportà, þemës ûká, pinigø sistemà”, „kliudymas veiklai”,
„viešosios tvarkos ardymas”.

Šalutiniai kriminalizacijos padariniai

Padavimas pasakoja, kad karalius Pyras laimëjo mûšá prieš romënus, ta-
èiau mûšio metu þuvo daugiau kaip pusë jo kariuomenës. Suskaièiavæs,
kiek liko kariø, Pyras sušuko: „Dar viena tokia pergalë, ir aš praþuvæs!”.

Kriminalizacija neretai turi tiek daug šalutiniø neigiamø padariniø, kad
tampa tikra „Pyro pergale”.

Ne kartà buvo bandyta suskaièiuoti „kriminalizacijos išlaidas”. Tai ban-
dë padaryti ir amerikieèiø kriminologas R. Frase’as.

Pirmiausia reikia suskaièiuoti išlaidas kriminalinës justicijos tarnyboms
– policijai, prokuratûrai, teismams, kalëjimams.
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Be šiø, visuomeniniø išlaidø, yra ir privaèios – baudþiamojo proceso iš-
laidos. Dalá šiø išlaidø, pavyzdþiui, advokatui, nesunku nustatyti. Kità dalá –
sugaišto laiko, psichologiniø išgyvenimø, patirtø dalyvaujant baudþiamaja-
me procese, nustatyti daug sunkiau.

Prie kriminalizacijos išlaidø R. Frase’as priskiria ir visuomeniniø apri-
bojimø (pvz., draudimo vartoti narkotikus, prekiauti ginklais, uþsiiminëti
prostitucija, þaisti azartinius þaidimus) padarinius. Kriminalizacija paskati-
na nusikalstamø grupuoèiø atsiradimà ir plitimà – draudimas didina jø pa-
slaugø kainà ir daro nusikalstamà verslà vis naudingesná. Didëjanèios kai-
nos skatina þmones, kurie negali apsieiti be „uþdraustø vaisiø”, ieškoti ga-
limybiø gauti reikiamø pinigø – jie vis daþniau gaunami nelegaliais bûdais.

Dar vienas kriminalizacijos kainos elementas yra kliûtys, sukuriamos
tarp nusikaltëlio ir visuomenës. Pavyzdþiui, aborto kriminalizacija skatina
moteris nesikreipti á gydytojà dël aborto, taip pat esant komplikacijoms po
kriminalinio aborto.

Homoseksualizmo ar prostitucijos kriminalizacija trukdo asmeniui, su-
sirgusiam venerine liga, kreiptis á gydytojà.

Kriminalizacija taip pat gali didinti tam tikrø visuomenës grupiø dis-
kriminacijà. Pavyzdþiui, neišsilavinusi ir neturtinga moteris, iškilus bûtiny-
bei daryti nelegalø abortø, turi daugiau problemø. Prostitucijos kriminali-
zacija skaudþiausiai palieèia þemiausià laisvo elgesio moterø sluoksná –
gatvës prostitutes.

Prie kriminalizacijos išlaidø R. Frase’as priskiria ir tai, kà jis pavadino
„visuomenës doroviniu atbukimu”. Jo nuomone, kuo daugiau þmoniø bau-
dþiama, tuo tas reiškinys tampa áprastesnis, tuo maþesná áspûdá jis daro.

R. Frase’as ásitikinæs, kad jei kriminalizacijos išlaidos viršija jos naudà,
kriminalizacijos reikia atsisakyti. Jeigu nëra galimybës spræsti problemà
kitais bûdais, reikia viskà palikti taip, kaip yra.

Panašus yra ir rusø mokslininko A. Zlobino poþiûris.
Nagrinëdamas Rusijos Federacijos baudþiamojo kodekso 115 straipsná,

kuriame numatyta bausmë uþ uþkrëtimà venerine liga, jis ádomiai palygina
išlaidas ir naudà. Uþ nedidelæ naudà, kurià jis nurodo, tenka mokëti per
didelæ kainà – pablogëja veneriniø ligø nustatymo sàlygos, gydyti pradeda-
ma per vëlai. Atsiranda medicininis „pogrindis”. A. Zlobinas teigia, kad šie
padariniai atsirado todël, kad ástatymø leidëjas, kriminalizuodamas veikà,
galvojo tik apie tiesioginá tikslà, bet neatsiþvelgë á kriminalizacijos išlaidos.

Išskirtinis kriminalizuojamos veikos pobûdis

Daugelis kriminalizacijos tyrëjø mano, kad negali bûti kriminalizuoja-
mos visuotinai paplitusios veikos.
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Rusø kriminologë N. Kuznecova atliko ádomø tyrimà. Ji nustatë, kad
jeigu pirkëjas bûtø apgaudinëjamas tik kas 100–àjá kartà, kasdien Rusijoje
reikëtø iškelti vidutiniškai 4 mln. baudþiamøjø bylø.

Egzistuoja tam tikra viršutinë riba, kurià perþengus veikos kriminaliza-
cija gali sukelti „visuotinio baudimo” reiškiná, kai „visi yra nusikaltëliai”.
Kokius padarinius gali sukelti toks „visuotinis baudimas”, rodo kad ir isto-
rinë patirtis.

Istorikai pasakoja, kaip kinø imperatorius Cin II amþiuje prieš mûsø
erà nutarë ryþtingai kovoti su nusikalstamumu.

„Cin rëmësi Èan Janio ástatymais, kurie nustatë šeimos nariø atsako-
mybæ vienas uþ kità ir pradëjo taikyti mirties bausmæ giminaièiams iki tre-
èios kartos. Be mirties bausmës, buvo taikomos ir kitos þiaurios bausmës:
ant nusikaltëliø kaktø ádegindavo ádagus, lauþydavo šonkaulius ir virindavo
geleþyje. Šalyje paplito þvëriškumai ir nusikaltimai. Nuteistieji mirti uþpildë
visas gatves. Kalëjimai buvo panašûs á turgaus aikštes. Nepasitenkinimas ir
sielvartas apëmë visà šalá. Šalyje prasidëjo sukilimai”1.

Paplitusios veikos kriminalizacija apsunkina kriminalinës justicijos dar-
bà, be to, jo daugëja. Reikia didinti policininkø, teisëjø ir kitø pareigûnø
skaièiø. Visø nustatyti vis tiek neámanoma, todël persiekiojami tie, kuriuos
galima lengviausiai išaiškinti. Baudþiamasis ástatymas baudþia ne tiek uþ
patá nusikaltimà (juos daro beveik visi, bet dauguma sëkmingai išvengia
bausmës), o uþ tai, kad pakliuvo á kriminalinës justicijos akiratá. Taigi pa-
plitusios veikos kriminalizacija ne tik nestabdo jos, bet, atvirkšèiai, skatina
ypaè pavojingø, uþslëptø, gerai apgalvotø ir parengtø nusikaltimø plitimà.

Taigi jeigu tam tikra veika yra per daug paplitusi, tai reikia arba susitai-
kyti su tuo reiškiniu, arba bandyti áveikti jà kitais (ne baudþiamosios teisës)
bûdais.

Kriminalizacijos ribos. Visuomenës kultûra bei poþiûris á pagrindines
þmogaus teises kaip kriminalizacijos laipsnio apribojimas

Kiekviena visuomenë turi savo ribas, kiek galima penalizuoti kriminali-
nius nusikaltimus: vienose leidþiamos þiauriausios bausmës, kitose yra tam
tikra bausmiø grieþtumo riba.

Klausimas, ar gali kriminalinë justicija þeminti þmones, taikyti þiaurias
bausmes, dabartiniu metu jau sulaukë gana vienareikšmio neigiamo atsa-
kymo.

Garsaus prancûzø mokslininko M. Foucault istorinis tyrimas „Priþiûrëti
ir bausti” (1975) parodë, kad per kelis pastaruosius amþius þiaurias fizines

                                                     
1 Лейне М. Криминология и социология отклоненного поведения. – Хель-

синки, 1994. С. 9.
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(baudþianèias kûnà) ir viešas (panašias á spektaklá) kriminalines bausmes
laipsniškai pakeitë ne tokios þiaurios dvasinës (turinèios suteikti dvasiniø
kanèiø) bausmës1.

Šiuo metu iš baudþiamosios teisës baigiama išstumti mirties bausmë.
Šalys viena po kitos pasirašo atitinkamas tarptautines konvencijas ir panai-
kina mirties bausmæ arba suspenduoja jos vykdymà.

Istoriniai tyrimai paryškina kai kuriuos veiksnius, su kuriais galima sieti
šá reiškiná, taèiau iš esmës jis glaudþiausiai susijæs su nacionalinës kultûros
pokyèiais, þmogaus vertybiø raida ir jo individualiø teisiø plëtra.

Tai riboja ástatymø leidëjo teises. Vis platesnë ir grieþtesnë yra riba, ku-
rios jis negali perþengti, net ir jei bûtinybë kriminalizuoti veikà yra visiškai
pagrásta.

Su nacionalinëmis kultûrinëmis bei teisinëmis tradicijomis siejama ir
tai, kiek tam tikros šalies ástatymø leidëjas linkæs apriboti individo teises
iškilus bûtinybei kriminalizuoti tam tikrà veikà. Vienø šaliø ástatymø lei-
dëjas tai daro gana lengvai kaskart, kai tikisi, jog tai bus naudinga, kitose
šalyse veika kriminalizuojama tik jei nematoma kitos išeities.

Tà kriminalizacijos ribà ne visada lengva tiksliai apibrëþti – ji priklauso
nuo nusikaltimo sunkumo ir reakcijos, kurià jis sukëlë. Jà skirtingai su-
pranta teisininkai ir politikai, taèiau ginèijantis ir ieškant sprendimø išryš-
këja ir bendroji tai šaliai bûdinga tendencija – didesnis arba maþesnis po-
linkis kriminalizuoti (arba, atvirkšèiai, didesnis arba maþesnis pasipriešini-
mas pasiûlymams kriminalizuoti).

Toks sprendimø skirtumas gali atsirasti ir gana panašiose šalyse.

Abejonës dël kriminalizacijos bûtinumo ir kriminalizacija

Sprendimas kriminalizuoti arba nekriminalizuoti vienà ar kità veikà vi-
sada yra susijæs su neapibrëþtumu ir abejonëmis. Toli graþu ne visada pa-
vyksta tiksliai nustatyti, koká poveiká turës kriminalizacija ástatymo saugo-
mai visuomeninei vertybei, kokie bus jos šalutiniai padariniai, ar pavyks
uþtikrinti ástatymo veikimo ir bausmës neišvengiamumo principus.

Didesnës ar maþesnës abejonës – áprastas dalykas ástatymø leidyboje.
Kaip elgtis, jeigu nepaisant visø ádëtø pastangø nepavyksta galutinai iš-

siaiškinti, ar kriminalizacija bûtina.
Vokieèiø mokslininkas U. Klugas palygino abejoniø reikšmæ leidþiant ir

taikant baudþiamàjá ástatymà. Kaip þinoma, taikant ástatymà veikia nekal-
tumo prezumpcija ir principas in dubio pro reo. Šio principo tikslas – ap-
saugoti nekaltà þmogø nuo nepagrásto kaltinimo. Laikantis šio principo

                                                     
1 Foucault M. Disciplinuoti ir bausti. Kalëjimo gimimas. – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
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árodinëjimo pareiga tenka tam, kas reikalauja bausmës. Jeigu árodymai në-
ra pakankamai svarûs, kaltinamasis pripaþástamas visiškai nekaltu.

U. Klugas teigia, kad árodinëjant bûtinybæ kriminalizuoti veikà padëtis
iš esmës yra tokia pati. Sakykime, kaþkas reikalauja bausmës uþ tam tikrus
poelgius. Jeigu jis klysta, nukentës þmonës, kurie neturëtø nukentëti.

U. Klugas daro išvadà, kad jeigu kas nors siûlo kriminalizuoti vienà ar
kità veikà, jam reikia taikyti panašius reikalavimus – jis turi árodyti, kad
kriminalizuoti bûtina. Jeigu išnagrinëjus visus siûlanèiojo argumentus abe-
joniø vis dëlto lieka, kriminalizacijos reikia atsisakyti. U. Klugas tai vadina
in dubio pro libertate.

U. Klugo pasiûlymas sulaukë daug dëmesio, taèiau toli graþu ne visiems
toks abejoniø traktavimas atrodë priimtinas.

Nurodoma, kad visuomenë rizikuoja ne tik priimant naujà ástatymà, bet
ir jo nepriimant. Daþnai pamirštama, kad potencialios aukos poþiûriu jà
ginanèio ástatymo nepriëmimas reiškia, kad ji liks nesaugi.

Principas in dubio pro libertate potencialiai nusikaltimo aukai tarsi sako,
kad kylant kai kuriø abejoniø, ar iš tikrøjø naujas ástatymas sëkmingai ap-
gins aukà, ji liks iš viso neapginta. Taigi principas in dubio pro libertate ap-
saugo tik potencialiø ástatymo paþeidëjø, bet ne jø aukø interesus. Pavyz-
dþiui, G. Arztas siûlo priešingà principà: in dubio contra libertatum. Jeigu
yra pavojus, kad dorø pilieèiø teisës nëra pakankamai apgintos ir yra gana
didelë tikimybë, kad naujas ástatymas gali prisidëti uþtikrinant jø saugumà,
tà ástatymà reikia priimti.

Dar vienà problemos sprendimà siûlo H. Jägeris.
Jo manymu, pareiga árodinëti tenka tam, kas nori keisti ástatymà.
Taigi árodinëjimo pareiga tenka ir siûlantiesiems kriminalizuoti, ir siû-

lantiesiems dekriminalizuoti veikà. Kriminalizacijos teorija tarsi perima
medicinos principà „nepakenk”. Blogai ar gerai, bet visuomenë vis dëlto
gyvena turëdama (arba apsieidama be jo) tam tikrà ástatymà. Taigi teikiant
pasiûlymus kriminalizuoti arba dekriminalizuoti tam tikrà veikà, pirmiausia
reikia árodyti, kad tai neturës neigiamø padariniø.

Nesunku pastebëti, kad visi šie principai kyla dël vienos prieþasties –
nesugebëjimo spræsti ástatymø leidybos optimizavimo uþduoèiø.

Sprendimas priimti arba nepriimti naujà baudþiamàjá ástatymà – visada
yra prieštaringø nuomoniø suderinimas, kompromisas tarp „prieš” ir „uþ”.
Galutinis sprendimas niekada nebus toks, kad abi šalys bûtø patenkintos.
Kiekviena iš jø visada bus patenkinta iki tam tikro laipsnio. Sunkiausia ir
yra nustatyti iki kokio laipsnio reikia atsiþvelgti á kiekvienà veiksná, koká
poveiká jis turës galutiniam sprendimui. Nustatyti tà poveiká ir yra optimi-
zavimo uþdavinys.

Norint išspræsti šá uþdaviná pirmiausiai reikia sugebëti kiekvienà „uþ” ir
„prieš” išreikšti kokybiškai.
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Minëti principai – intuityvios optimizavimo taisyklës. Vadovaujantis in
dubio pro libertate pirmenybë teikiama dekriminalizacijai arba susilaikymui
nuo kriminalizacijos. Postuluojama, kad visur ir visada kriminalizuoti yra
rizikingiau, negu nekriminalizuoti. Pagaliau H. Jägeris teigia, kad abu prin-
cipai vienodai reikšmingi.

Iš tikrøjø minëtieji principai yra ir teisingi, ir neteisingi – priklauso nuo
konkreèiø aplinkybiø: vienais atvejais reikëtø daugiau vadovautis vienu,
kitais atvejais – kitu principu. Taèiau norint išsiaiškinti, kokiu principu rei-
kia vadovautis konkreèiu atveju, sprendþiant konkreèià socialinæ problemà,
reikia turëti informacijos apie tà problemà, galimus jos sprendimo bûdus,
planuojamos kriminalizacijos padarinius tiek nukentëjusiajam, tiek kalti-
ninkui. Tokia informacija gaunama atlikus kriminologiná tyrimà. Tik re-
miantis surinkta informacija galima nuspræsti, kokiais kriminalizacijos
principais ir kriterijais vadovautis.

Kriminalizacija kaip išskirtinë priemonë. Ultima ratio principas

Kriminologai ir teisininkai yra tos nuomonës, kad prieš taikant krimi-
nalizacijà turi bûti išbandyti visi kiti problemos sprendimo bûdai. Tai ir yra
ultima ratio principo esmë.

Šiam principui pagrásti pateikta nemaþai svariø argumentø.
1. Ekonominis nepagrástumas. Šá argumentà pirmasis, ko gero, pateikë J.

Bentamas. Jo nuomone, kriminalizacija – brangiausias kiekvienos proble-
mos sprendimo bûdas, todël neverta taikyti baudþiamàjà represijà, jeigu
problemà galima išspræsti pigesniu bûdu.

2. Neefektyvumas. Kriminalizacija neišsprendþia problemos, o tik ge-
riausiu atveju jà paslepia, veikia ne prieþastis, o jos padarinius.

Dël to, kad alkanas þmogus baudþiamas uþ vagystæ, alkis nepradingsta.
Geriausiu atveju pasiekiama, kad jis nedrástø vogti, taip sotiems þmonëms
suteikiant galimybæ nepastebëti jo alkio.

3. Represijos padariniai. Norint, kad visuomenëje bûtø santarvë, reikia,
kad kuo maþiau bûtø taikoma represija. Taigi prieš taikant baudþiamàjà
sankcijà pirmiausia reikia išbandyti visus nerepresinius bûdus.

4. Pagrindiniø þmogaus teisiø paþeidimai. Kriminalinës justicijos veikla
glaudþiai susijusi su drastiškais þmogaus teisiø apribojimais. Suëmimas,
sulaikymas iki teismo bei kitos procesinës prievartos priemonës – tai ryškus
svarbiausiø þmogaus teisiø apribojimas.

Turbût në vienoje visuomenës gyvenimo srityje nëra taip paþeidinëja-
mos þmogaus teisës, kaip baudþiamojo proceso dalyviø. Taigi kuo labiau
tam tikra visuomenë gerbia þmogaus teises, tuo daþniau kriminalizacija



PIRMA DALIS122

tampa išskirtine priemone – ultima ratio, kuri taikoma tik todël, kad iš tik-
røjø nëra jokios kitos išeities.

5. Politiniai sumetimai. Dar Gobsas pagrindë idëjà, kad valstybë turi kuo
maþiau kištis á visuomenës gyvenimà. Jai turëtø bûti priskirtas „naktinio
sargo” vaidmuo. Šis principas irgi skatina valstybæ (per kriminalinæ justici-
jà) kuo ilgiau susilaikyti nuo kišimosi bei sudaryti pilieèiams galimybæ pa-
tiems spræsti savo problemas.

Taèiau praktiškai kriminalizacija daþniausiai bûna ne ultima ratio, o
prima ratio – tai, kas daroma pirmiausia.

1. Ástatymas pradeda galioti nedelsiant nuo jo ásigaliojimo datos. Tuo
tarpu visos kitos priemonës ásigalioja daug lëèiau. Taigi, jeigu problema
ypaè svarbi ir padëtis tiesiog nepakenèiama, kriminalizacija neretai tampa
tuo, ko griebiamasi pirmiausia.

Kai ligoniui kas nors skauda, jam pirmiausia reikia numalšinti skausmà,
o tada galima pradëti gydyti.

Panaši padëtis ir kriminalizuojant veikà. Iškilus sunkiai sprendþiamai ir
svarbiai socialinei problemai nepageidaujamas elgesys tiesiog draudþiamas.
Kartais tai tikrai sumaþina problemos padarinius ir sudaro galimybæ ieškoti
kitø jos sprendimo bûdø.

Aišku, jeigu taikant nuskausminimà nebus imamasi ir kitø priemoniø,
liga gali tapti nepagydoma. Blogai ne tai, kad pavojinga visuomenei veika
tuoj pat kriminalizuojama, blogiausia yra klaidingas ásitikinimas, kad kri-
minalizavus veikà, t.y. priëmus ástatymà, išsprendþiama problema.

2. Kriminalizacijos išlaidas sunku suskaièiuoti, todël jø „nesimato”.
Kriminalizavus naujà veikà, tik padaugëja darbo ir taip daug jo turinèioms
kriminalinës justicijos tarnyboms, prireikia daugiau teismø, kalëjimø, tar-
dytojø, advokatø, daugiau þmoniø atitraukiama ir nuo šeimos, ir nuo vi-
suomenei naudingo darbo. Nëra tradicijos skaièiuoti visas šias išlaidas ir
sieti jas su vienos ar kitos naujos veikos kriminalizavimu, todël susidaro
iliuzija, kad kriminalizacija – pigiausias problemos sprendimo bûdas. Ásta-
tymø leidëjui atrodo, kad pakanka tik priimti naujà ástatymà, ir be papil-
domø išlaidø policija, teismai imsis to naujo darbo.

Tai yra dar viena svarbi aplinkybë, dël kurios, ypaè esant sunkesnei fi-
nansinei bûklei, kriminalizacija tampa prima ratio – tuo, ko pirmiausia
griebiasi ástatymø leidëjas.

3. Psichologiškai sunkiausiai ultima ratio principas realizuojamas emo-
cionaliosios, simbolinës bei dorovinës kriminalizacijos atvejais. Kai reikia
išreikšti pasipiktinimà tam tikru reiškiniu, visi kiti bûdai netinkami. Jie su-
kelia tik didesná nepasitenkinimà. Taip pat ir ástatymø leidëjo abejonës, ar
nereikëtø susilaikyti nuo simbolinës kriminalizacijos, gali bûti suprantamos
kaip þenklas, kad tam tikra vertybë ástatymø leidëjui nëra itin svarbi. Tai
daþnai irgi yra viena kriminalizacijos prieþasèiø.
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Dël visø šiø aplinkybiø ultima ratio principas neretai turi savotiško „te-
orinio principo”, „kilnaus pageidavimo” statusà. Á já þiûrima kaip á dalykà,
apie kurá reikia kalbëti, bet nereikia daryti.

6. Baudþiamøjø ástatymø rengimo problemos.
Kriminologiniø þiniø taikymas rengiant ir tobulinant

Lietuvos ástatymus (kriminalizacijos praktika).
Kriminologinë ástatymo projekto ekspertizë1

Kodël ástatymas turi bûti gerai parengtas

Netikslus ástatymo formulavimas, nepagrástos ástatymo priëmimo prie-
laidos, nenumatyti jo padariniai – visa tai sumenkina net ir tinkamai já vyk-
danèiø institucijø veiklà. Pavyzdþiui, svarbi netinkamo ástatymo ypatybë yra
tai, kà bûtø galima pavadinti ástatymo trûkumo multiplikavimu. Tai reiškia,
kad ástatymo rengimo klaida turi neigiamà poveiká tiek kartø, kiek kartø
ástatymas taikomas. Blogas ástatymas – tai lyg sulëtinto ir daugkartinio po-
veikio bomba. Kaip sulëtinto veikimo ginklas, ástatymo klaida nepaliauja-
mai veikia didindama visuomenës disfunkcijà.

Nenuostabu, kad ástatymø leidyba visada buvo pripaþástama itin svarbia
ir itin sudëtinga veikla. Iš ástatymø leidëjo visada buvo reikalaujama ypaè
didelës išminties, visapusiško gyvenimo paþinimo, mokëjimo suderinti prie-
šingybes, išspræsti sudëtingiausias problemas. Þinomi garsiø didþiøjø ásta-
tymø leidëjø Saliamono, Likurgo vardai.

XVII–XIX a. pradëtas plëtoti ástatymø leidybos mokslas. Remiantis šio
mokslo laimëjimais buvo patikslintos pagrindinës ástatymø leidybos sàvo-
kos, ástatymø leidybos proceso struktûra bei pagrindiniai etapai. Buvo tiks-
linami teisës mokslo (ypaè teisës teorijos, istorijos, lyginamosios teisës),
sistemø teorijos, lingvistikos, logikos ir kitø mokslø taikymo ástatymø leidy-
boje perspektyvos ir bûdai. Kruopšèiai išnagrinëtas kiekvienas ástatymø
leidybos etapas, kiekviena svarbesnë problema.

Naujas ir ypaè svarbus ástatymø leidybos mokslo ir praktikos raidos eta-
pas prasidëjo XX a. pradþioje pradëjus plaèius kriminologinius tyrimus.
Kuriant naujus ástatymus bei vertinant jau galiojanèius buvo pradëta nau-

                                                     
1 Skyriø parengë Lietuvos teisës instituto Kriminologijos skyriaus mokslinë bendradarbë

S. Geèënienë.
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doti oficiali nusikalstamumo statistika, o vëliau ir ávairiausiø kriminologi-
niø tyrimø duomenys.

Nesuklysime sakydami, kad pradëtas empiriniø duomenø naudojimas
ástatymø leidyboje yra vienas svarbiausiø ávykiø tûkstantmetëje ástatymø
leidybos istorijoje, jos visiškai naujo etapo pradþia.

Iki šio momento ástatymø leidyba buvo intuityvus, „valstybës išmintimi”
paremtas procesas. Siûlydami naujà ástatymà ástatymø leidëjai (karalius,
parlamentas) vadovavosi savo subjektyvia visuomenës bei jos problemø
vizija. Ši vizija buvo apribota jø gyvenimo patirtimi, jø asmeniniais ásitiki-
nimais, konkreèios istorinës bei politinës padëties, ji buvo lengvai pavei-
kiama visuomeninës nuomonës. Ši vizija buvo beginklë prieš besikeièianèià
madà (ástatymø leidyboje, kaip ir kitose þmogaus veiklos srityse, mada pa-
daro gana pastebimà poveiká), prieš individualiø þmoniø, kurie vienu ar
kitu metu vadovavo ástatymø leidybai, individualius skonius, prieš speku-
liatyvias teorijas. Ypaè svarbu, kad tokia ástatymø leidyba buvo beginklë
prieš savanaudiškus atskirø socialiniø grupiø interesus. Intuityvios ástatymø
leidybos sàlygomis nesunku buvo tuos interesus iškelti kaip bendranacio-
nalinius – reikëjo tik pateikti toká visuomenës ir jos problemø vaizdà, kuris
buvo naudingas.

Nesant galimybës atlikti kriminologinius tyrimus ir patikrinti, ar padëtis
iš tikrøjø yra tokia, sunku buvo tai paneigti.

Taigi pradëtas vystyti kriminologijos mokslas ir ypaè atliekami krimi-
nologiniai tyrimai bei vis platesnis jø rezultatø taikymas ástatymø leidyboje
buvo labai svarbus þingsnis stengiantis pagrásti priimamus ástatymus.

Ástatymø leidybos praktikos atsilikimas
nuo teorijos ir jo prieþastys

Ástatymø leidybos teorijos raida atvërë naujas visapusiškai pagrástø ir
veiksmingø ástatymø kûrimo galimybes, taèiau kartu pastebimas didelis
atotrûkis tarp ástatymø leidybos mokslo raidos ir lëtesnio jo laimëjimø tai-
kymo tobulinant ástatymø leidybà. Tai lemia nemaþai prieþasèiø.

1. Ástatymø leidyba yra nepaprastai atsakingas dalykas. Atsakingumas vi-
sada siejamas su atsargumu bei savotišku konservatizmu. Suprantama, kad
ástatymø leidëjai ne visada turëtø nesvarstydami priimti naujoves, kad ir
labai viliojanèios jos bûtø.

2. Svarbus vaidmuo ástatymø leidyboje tenka tradicijai. Daugelis ástaty-
mø leidëjø mokosi šio dalyko iš praktikos, t.y. patys dalyvaudami ástatymø
leidybos (projektø kûrimo) procese, todël svarbiausi ástatymø leidëjø mo-
kytojai yra jau galiojantys ástatymai, jø aptarimo bei rengimo tradicijos.
Nepakankamas ástatymø leidybos teorijos, egzistuojanèiø poþiûriø á šià
veiklà ir jos problemas, ávairiø ástatymø projektø analizës sistemø išmany-
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mas siaurina akiratá, yra kliûtis priimti naujoves1.
3. Ástatymø leidybos mastas. Perkrauto ástatymo leidëjo fenomenas. Spar-

èiai kintantis gyvenimas bei padidëjæs teisinio reguliavimo vaidmuo verèia
leisti vis naujus ástatymus, taèiau daþnai dël to nukenèia jø kokybë.

Kai leidþiama daug ir greitai, neámanoma ástatymø tinkamai parengti
bei pagrásti. Tokius nepakankamai kruopšèiai parengtus ástatymus labai
greitai tenka tikslinti, tobulinti, taisyti arba keisti, todël ástatymø leidëjui
tenka vël gráþti prie jau priimtø ástatymø. Tai dar labiau sumaþina jo gali-
mybæ skirti dëmesio naujai leidþiamø ástatymø kokybei. Susidaro savotiškas
uþburtas ratas (þr. 7 schemà).

7 schema. Perkrauta ástatymø leidyba – uþburtas nekokybiškø
ástatymø leidybos ratas

ÁSTATYMØ RENGIMO         PRIIMTI GALIOJANTYS
              ETAPAS         ÁSTATYMAI

                                                     
1 Nepritariame plaèiai paplitusiai nuomonei, kad ástatymø leidëjas bûtinai turi bûti teisi-

ninkas. Manome, kad jis pirmiausia turi bûti tautos valios reiškëjas, ne tik puikiai þinantis
paèias ávairiausias (ne tik teisines) savo šalies problemas, bet ir išmanantis, kaip jas spræsti.
Negalima sakyti, kad teisinis išsilavinimas vertingesnis negu koks nors kitas, taèiau teisëdaros
teorijos išmanymas, teisës þinios, sugebëjimas áveikti nusistovëjusius teisëdaros stereotipus
padëtø tai padaryti greièiau ir geriau.

ÁSTATYMØ

PATAISOS

NAUJI
ÁSTATYMAI

Naujo ástatymo
galiojimo

pirmieji metai

Naujo ástatymo
galiojimo ant-

rieji metai

Gràþinimas
taisyti

Gràþinimas
taisyti
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Nekokybiški ástatymai rengiami dël laiko stokos. Taèiau kuo daugiau
tokiø ástatymø išleidþiama, tuo daugëja darbo ateityje, nes skubomis daro-
mos pataisos neretai yra tokios pat nekokybiškos, kaip ir pats ástatymas, jos
ne pagerina, o kartais netgi dar labiau pablogina padëtá. Taisant tam tikras
ástatymo spragas, atsiranda naujø spragø ir tai tampa prielaida tolesnëms
pataisoms.

Tai galima apibûdinti, kaip „perkrauto ástatymø leidëjo” sindromà. Tai
tarsi uþburtas ratas, kai dël nekokybiškø ástatymø leidybos negalima nei
naujø priimti, nei tinkamai pakeisti senø.

„Perkrauto ástatymø leidëjo sindromas” – sunki nacionalinës ástatymø
leidybos „liga”. Jos padariniai – ástatymø neveiksmingumas, teisinës siste-
mos nestabilumas, netinkamø ástatymø kaita.

Mûsø šalies ástatymø leidybai itin sunku išvengti minëtos anomalijos.
Atkûrus Lietuvos valstybingumà buvo susidurta, viena vertus, su bûtinybe
per labai trumpà laikotarpá iš esmës pertvarkyti nacionalinæ teisës sistemà,
o kita vertus, nebuvo modernios ástatymø leidybos patirties (þr. 2 grafikà).

2 grafikas. Naujø ástatymø ir jø pataisø santykis Lietuvoje

*Èia átraukti tik Seimo priimti ástatymai, t.y. nebuvo skaièiuojami Vy-
riausybës priimti nutarimai, kiti poástatyminiai aktai1.

                                                     
1 Duomenø šaltinis – Lietuvos Respublikos Seimo duomenø bazë internete

http://www.lrs.lt.
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Kadangi Lietuvos ástatymø leidëjas buvo priverstas rengti daug ástatymø
ir greitai, klaidos buvo neišvengiamos.

Priëmus ástatymà tik prasideda jo tolesniø taisymø „epopëja”.

Vieno įstatymo taisymo istorija

1998 m. kovo 26 d. buvo priimtas ástatymas „Dël atleidimo nuo bau-
dþiamosios atsakomybës ir bausmës, nustatytø Baudþiamojo kodekso 310
straipsnyje, uþ spirito ir jo skiediniø (mišiniø) laikymà bei gabenimà”.

Po 7 dienø paaiškëjo, kad ástatymas yra netinkamas.
1998 m. balandþio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendime

Nr. 869 nurodoma:
„...Atsiþvelgdama á tai, kad 1998 m. kovo 26 d. Seimo priimtas ástatymas

„Dël atleidimo nuo baudþiamosios atsakomybës ir bausmës, nustatytø
Baudþiamojo kodekso 310 straipsnyje, uþ spirito ir jo skiediniø (mišiniø)
laikymà bei gabenimà” viešai peikiamas kaip klaidingas, o jo rengëjai net
átariami piktavališkumu, Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nuspren-
dþia:

1. Pasiûlyti Seimo Teisës ir teisëtvarkos komitetui 1998 m. balandþio 6
d. išnagrinëti esamus priekaištus dël ástatymo „Dël atleidimo nuo bau-
dþiamosios atsakomybës ir bausmës, nustatytø Baudþiamojo kodekso 310
straipsnyje, uþ spirito ir jo skiediniø (mišiniø) laikymà bei gabenimà” ir
pareikšti nuomonæ dël Seimui pateiktø šio ástatymo pataisø.

2. Pasiûlyti Seimo Pirmininkui kreiptis á Seimà dël ástatymo pataisø
svarstymo ypatingos skubos tvarka.

3. Sudaryti komisijà šio ástatymo priëmimo motyvams ir eigai ávertin-
ti...”

Sudarius komisijà kuriamas šio ástatymo pakeitimo ir papildymo pro-
jektas.

Tuo pat metu, 1998 m. balandþio 7 d., priimamas ástatymas „Dël atlei-
dimo nuo baudþiamosios atsakomybës ir bausmës, nustatytø Baudþiamojo
kodekso 310 straipsnyje, uþ spirito ir jo skiediniø (mišiniø) laikymà bei ga-
benimà pripaþinimo netekusiu galios”.

Per keletà dienø buvo parengta ávairiø ástatymo papildymo ir pakeitimo
projektø.

1998 m. balandþio 15 d. dël minëto ástatymo savo nuomonæ pareiškë
Vyriausybë.
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Išrašas:
1. Nepritarti Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël atleidimo nuo bau-

dþiamosios atsakomybës ir bausmës, nustatytø Baudþiamojo kodekso 310
straipsnyje, uþ etilo alkoholio laikymà bei gabenimà” projektui (reg. Nr. P–
1119 (5) ir pasiûlyti Lietuvos Respublikos Seimui šio projekto toliau ne-
svarstyti.

2. Pavesti Teisingumo ministerijai kartu su Vidaus reikalø ministerija
ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1997 m. birþelio 26 d. potvar-
kiu Nr. 367 sudaryta darbo grupe Lietuvos Respublikos baudþiamojo ko-
dekso projektui rengti per mënesá išnagrinëti, ar tikslinga papildyti Lietu-
vos Respublikos baudþiamojo kodekso 310 straipsná nuostata, numatanèia
galimybæ netaikyti baudþiamosios atsakomybës asmenims, savo iniciatyva
pranešusiems teisësaugos institucijoms apie nedenatûruoto etilo alkoho-
lio, denatûruoto etilo alkoholio, techninio etilo alkoholio, nurodytø alko-
holiø skiediniø (mišiniø) laikymà, ir prireikus nustatytàja tvarka pateikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiûlymus dël nurodytojo papildymo.

Neigiamas „perkrauto ástatymo leidëjo sindromo” padarinys yra ir ma-
þëjantis ástatymø leidëjo vaidmuo ástatymø leidyboje. Parlamento sesijos
yra tokios átemptos, kad parlamentarai neturi nei laiko, nei galimybës gi-
lintis á problemas, kurioms spræsti ir sukurtas naujas ástatymas.

Nepakankamai parengto ástatymo
grandininë pataisø reakcija

Baudþiamojo kodekso 82 straipsnio pakeitimø grandinë rodo ir kità
„perkrauto ástatymø leidëjo sindromo” apraiškà: priimdamas nelabai gerai
parengtà ástatymà ástatymø leidëjas bando išspræsti vienà problemà, taèiau
iš tikrøjø sukuria dar vienà naujà, kurià bando išspræsti priimdamas dar
vienà naujà ástatymà (þr. 7 schemà)1.

                                                     
1 Apþvalga apima 1990–1999 m. laikotarpá. Šaltiniai: ástatymø projektai, aiškinamieji raš-

tai, originalus Baudþiamojo kodekso tekstas.
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7 schema. Ástatymo taisymo grandininës reakcijos pavyzdys

1990 m.

1996 m.

PROBLEMA

REAKCIJA

PROBLEMA

REAKCIJA

PROBLEMA

Neteisëtas valstybës sienos perëjimas

Veikos kriminalizavimas LR BK 82 str.
Sankcija iki 3 metø laisvës atëmimo arba bau-
da.

Plinta nelegalus asmenø gabenimas á Lietu-
vos Respublikos teritorijà arba iš jos. Tokia
veikla tapo pelningu "verslu".
Pakeitimø tikslas: numatyti atsakomybæ as-
menims, slepiantiems nelegalius migrantus, o
svarbiausia nustatyti labai grieþtà atsakomybæ
vedliams bei asmenims, organizuojantiems jø
neteisëtà valstybës sienos perëjimà bei slëpi-
mà Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Patikslinama 1dalies dispozicija – numatoma
atsakomybë tik uþ tyèiná valstybës sienos per-
ëjimà.
Straipsnis papildomas nauja 2 dalimi, nusta-
tant atsakomybæ uþ pakartotiná veikos pada-
rymà ar grupës iš anksto susitarusiø asmenø
bei nustatoma grieþta sankcija nuo 3 iki 5
metø laisvës atëmimo.
Kodeksas papildomas nauju 821 str., kuriame
nustatoma atsakomybë uþ nelegalø asmenø
gabenimà bei labai grieþta sankcija – nuo 3 iki
5 metø ir bauda arba be jos. Uþ tà paèià veikà,
padarytà pakartotinai ar grupës iš anksto su-
sitarusiø asmenø – nuo 4 iki 8 metø ir bauda.

Vis didëja nelegaliø migrantø srautas.
Nelegaliø migrantø slëpimas: Ši pavojinga
visuomenei veika praktiškai yra nebaudþiama.
Yra tik administracinë atsakomybë, kuri nu-
mato tik vienà iš slëpimo atmainø: gyvena-
mojo ploto suteikimas uþsienio pilieèiams ir
asmenims be pilietybës, neturintiems paso, bei
nustato nedidelæ baudà



PIRMA DALIS130

1997 m.

1999 m.
balandþio
mën.

1999 m.
birþelio
mën.

BK 821 str. pavadinimo bei BK 821 str. 1 dalies
pakeitimas – nustatoma atsakomybë uþ nele-
galiø asmenø slëpimà bei vël sugrieþtinama
sankcija – nuo 5 iki 10 metø, o uþ pakartotiná
– nuo 10 iki 15 metø laisvës atëmimo.

Netiksliai suformuluota BK 821 str. dispozi-
cija bei kai kuriais atvejais teisëjai "turi pri-
tempinëti" asmens padarytà veikà prie
straipsnio dispozicijos. Kadangi šis straipsnis
buvo priimtas siekiant numatyti atsakomybæ
uþ neteisëtai á Lietuvos Respublikos teritorijà
patekusiø uþsienio pilieèiø, vadinamøjø "nele-
galø" gabenimà. Taèiau pagal galiojanèià dis-
pozicijà turëtø bûti baudþiami ir be leidimø
dirbantys vairuotojai, t.y. tie kurie nelegaliai
gabena keleivius.

BK 821str. pavadinimo bei BK 821 1 dalies
pakeitimas – nustatoma (konkretizuojama),
kad baudþiamas ne "ne nelegalus asmenø ga-
benimas", o "neteisëtas uþsienieèiø gabeni-
mas".

Nerealu daugybæ nelegaliø migrantø bausti
laisvës atëmimu.
Uþsienieèiai, siekiantys neteisëtai pakliûti á
treèiàsias šalis, turi bûti baudþiami pagal BK
82 str. 2 dalá, bet tai faktiškai nedaroma, prily-
ginant juos asmenims, norintiems pasinaudoti
prieglobsèio teise. Nors tai yra ávardijama kaip
"akivaizdus teisinis nihilizmas", taèiau jis pa-
teisinamas, kadangi nerealu daugybæ nelega-
liø migrantø teisti ir kalinti nuo 3 iki 5 metø.
Nustatyta bausmë ne visada atitinka padary-
to nusikaltimo sunkumà.
Tarp sienos paþeidëjø labai daþnai pasitaiko
pasienio gyventojø, keliaujanèiø pas giminai-
èius, grybauti ir pan. Manoma, kad bausti rei-
kia, bet vargu ar visada laisvës atëmimu.

REAKCIJA

PROBLEMA

REAKCIJA

PROBLEMA
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1999 m.
birþelio
mën.

Visa tai akivaizdþiai rodo, kad bûtina tobulinti ástatymø leidybà. Ástaty-
mai turi bûti rengiami laikantis šiuolaikinio ástatymø leidybos mokslo rei-
kalavimø.

7. Ástatymo projekto rengimas parlamentui svarstyti.
Specialiø kriminologijos þiniø reikðmë ir funkcijos1

Naujo ástatymo rengimas ir priëmimas – sudëtingas procesas. Nuo mo-
mento, kai tam tikroje mûsø gyvenimo sferoje kyla bûtinybë priimti naujà
ar keisti galiojantá ástatymà, iki jo priëmimo ástatymo kelias gana ilgas.

Mûsø šalyje šá etapà reglamentuoja ávairûs teisës aktai. Svarbiausi iš jø
yra Lietuvos Respublikos Seimo statutas bei Lietuvos Respublikos ástaty-
mø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo tvarkos ástatymas. Vadovaudamie-
                                                     

1 Skyriø parengë Lietuvos teisës instituto Kriminologijos skyriaus mokslinë bendradarbë
S. Geèënienë.

REAKCIJA

PROBLEMA

REAKCIJA

BK 82 str. 2 dalies pakeitimas bei šio straips-
nio papildymas nauja antra išimtimi, áteisi-
nanèià nelegaliø migrantø, norinèiø patekti á
treèiàjà šalá, neteisëtà patekimà.
Sušvelninama BK 82 str. 2 dalies sankcija:
ávedama alternatyvi laisvës atëmimui bausmë
– bauda.

Neapibrëþta "nelegaliø migrantø" samprata.
Baudþiamasis kodeksas buvo papildytas 821

straipsniu, siekiant bausti asmenis, slepianèius
nelegalius migrantus, nustatyti grieþtà bausmæ
vedliams, organizuojantiems neteisëtà sienos
perëjimà, bei asmenø slëpimà. Taèiau yra ne-
apibrëþta "nelegaliø migrantø" samprata (ga-
liojantis ástatymas apima bet kurio asmens
bendrininkavimà neteisëtai pereinant valsty-
bës sienà ir bet kurio neteisëtai valstybës sienà
perëjusio asmens slëpimà).

BK 821 str. pakeitimas patikslinant dispozici-
jas.
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si šiais teisës aktais galëtumëme pateikti ástatymo rengimo etapø schemà
(þr. 8 schemà).

8 schema. Ástatymo rengimo etapai

Ástatymo parengimas parlamentui svarstyti uþima labai svarbià vietà
šioje grandinëje.

Nagrinëdami mûsø nacionalinæ ástatymø leidybos procedûrà pamatysi-
me, kad parlamentarø „teismui” nepakanka pateikti vien ástatymo projek-
tà. Parlamentarams turi bûti pateiktas pagrástas teisës ir kitø mokslø rei-

ÁSTATYMO INICIJAVIMO
ETAPAS

ÁSTATYMO PROJEKTO
RENGIMO

ETAPAS

ÁSTATYMO PRIËMIMO
ETAPAS

(ástatymo pristatymas parlamentui,
svarstymas, priëmimas)

ÁSTATYMO ÁSIGALIOJIMO
ETAPAS

ÁSTATYMO PROJEKTO
PARUOŠIMAS

PARLAMENTUI SVARSTYTI
(ástatymo pagrindimo ir kitø do-
kumentø, susijusiø su ástatymo

projektu, parengimas)
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kalavimus atitinkantis teisës aktas (dokumentas). Tai vadinamoji ástatymo
projekto parengiamoji procedûra.

Pirmiausia kartu su ástatymo projektu turi bûti pateikiamas jo pagrin-
dimas (aiškinamasis raštas), specialistø išvados: turi bûti patikrinta, ar
ástatymas neprieštarauja galiojantiems ástatymams, ar atitinka juridinës
technikos reikalavimus, pateikiamas teikiamo ástatymo pakeitimø projekto
lyginamasis variantas. Ástatymo projektas taip pat gali bûti teikiamas Seimo
komitetui ir Vyriausybei, kurie pateikia preliminarià išvadà, ar ástatymo
projektà galima siûlyti pristatyti Seimo nariams, ar reikalinga dar gràþinti
patobulinti1.

Ástatymo projekto parengimo parlamentiniam svarstymui etapas yra
paskutinis prieš Seimo svarstymà. Pagrindinis šio etapo bei su juo susijusiø
procedûrø tikslas yra sudaryti parlamentui galimybæ objektyviai ir visapu-
siškai svarstyti ástatymo projektà.

Sakykime, ástatymo projektas perëjo keletà stadijø: buvo iškelta idëja,
parengtas ir aptartas pirminis projekto variantas ir jis yra tokio lygio, kad
galima teikti svarstyti parlamentui.

Toks ástatymo projektas pasiþymi keliomis svarbiomis ypatybëmis:
1. Naujojo ástatymo projektas buvo parengtas tam tikros socialinës gru-

pës (sluoksnio, politinës partijos), todël jis atspindi jos interesus.
2. Jis jau aprobuotas specialistø, nes pagal galiojanèià tvarkà ástatymà

prieš pateikiant parlamentui turi ávertinti specialistai. Tai labai svar-
bu, nes ástatymø leidëjas nëra ir neturi bûti statybos ar ekonomikos
specialistas.

3. Naujojo ástatymo projektas turi atitikti ástatymo leidybos mokslo rei-
kalavimus, turi bûti nepriekaištingai juridiškai parengtas. Tai turi pa-
daryti specialistai – teisininkai bei juridinës parlamento tarnybos, ku-
rios specializuojasi ástatymo rengimo srityje, turi atitinkamø þiniø ir
ágûdþiø.

Prieš pradedant nagrinëti kriminologijos þiniø reikšmæ ir specialistø
svarbà rengiant ástatymo projektà, reikëtø apibrëþti parlamentarø kaip
ástatymø leidëjø vaidmená.

Parlamentarø uþdaviniai ástatymø leidybos procese iš esmës skiriasi nuo
visø kitø, kas dalyvavo prieš tai rengiant ástatymà.

1. Paprastai priimti ástatymo projektà inicijuoja politinës grupës, veda-
mos savo socialiniø, politiniø ir kitø interesø, todël ástatymo projektas yra
vienašališkas, atspindi daugiausia tos grupës ar partijos interesus. Ástatymø
leidëjas turi ávertinti projektà vadovaudamasis visos tautos interesais, nu-
matyti, kokie bus ástatymo ágyvendinimo padariniai visai šaliai, visai tautai.

                                                     
1 Þr. ástatymø leidybos procedûrà: Seimo statutas. V dalis.
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2. Jie skiriasi nuo specialiøjø mokslø atstovø. Parlamentaras daþniausiai
nëra ir neprivalo bûti atskiros srities specialistas: kriminologas, ekonomis-
tas, edukologas, ekologas ar kt.1 Jis neturëtø svarstyti ir spræsti kriminolo-
gijos, ekonomikos, pedagogikos mokslo problemø.

Parlamentaras gali ir turi atsakyti á klausimà, á kurá negali atsakyti nei
politinë grupë, kuri rengë projektà, nei specialistai, kurie padëjo tai daryti:
kokie yra tautos interesai, ko tauta šiuo metu nori, ar svarbios jai yra vienos
ar kitos moralinës, politinës bei kitos vertybës, kas jai yra ne taip svarbu, kà
ji pasiryþusi paaukoti ir ko dëlei.

Pavyzdþiui, priimant baudþiamàjá ástatymà parlamentaras turi nešališ-
kai, vadovaudamasis tik tautos interesais:
– suvokti problemà, kurià bandoma spræsti priimant siûlomà ástatymà;
– ávertinti jos reikšmingumà (gali bûti, kad tai, kas atrodo labai svarbu

ástatymà parengusiai grupei, nëra svarbu visos valstybës interesams);
– suvokti visus ámanomus problemos sprendimo bûdus (ekonominius,

pedagoginius, techninius ir t.t.);
– numatyti kiekvieno sprendimo teigiamus ir neigiamus padarinius;
– ávertinti, kokià átakà šie padariniai turës tautos interesams;
– priimti sprendimà.
Visa tai parlamentaras gali padaryti tik jeigu aiškinamajame rašte bus

aiškiai išdëstytos problemos, galimi jø sprendimo bûdai bei jø padariniai,
kad ástatymø leidëjas visapusiškai tai suprastø. Èia jam vël reikalinga spe-
cialisto parama.

                                                     
1 Nuomonës, ar bûtinai parlamentarai (Seimo narai) turi bûti labai geri atskirø srièiø spe-

cialistai ir kokia dalis iš jø bûtinai turi turëti teisiná išsilavinimà (bûti teisininkai), mokslinëje
literatûroje skirtingos. Visuomenë labiau palaiko nuomonæ, kad kuo daugiau teisininkø, tuo
geresni bus ástatymai. Iš tikrøjø parlamentaro kaip specialisto átaka priimant ástatymus gali
bûti ir neigiama. Deputatai yra ávairiø specialybiø (specialiø mokslø) atstovai. Jei svarstant
ástatymus jie jauèiasi nagrinëjamo klausimo specialistai, daþniausiai aktyviai ásitraukia á svars-
tymà. Taèiau stebint šá procesà kartais atrodo, kad svarstant ástatymo projektà turimos specia-
lios þinios ne tiek padeda, kiek trukdo. Mat šie deputatai kartais nesugeba atskirti dviejø visiš-
kai skirtingø dalykø – tautos ir specialaus mokslo atstovo pozicijø. Pavyzdþiui, deputatas eko-
nomistas turi savo nuomonæ apie ávairias mûsø ûkio problemas. Ji toli graþu ne visada sutam-
pa su kitø specialistø nuomone. Mokslinëje specialistø diskusijoje ne parlamente gali išryškëti
aktualios problemos ir tinkamiausi jø sprendimo bûdai. Taèiau kai ekonomistas išreiškia savo
ekonomines paþiûras parlamente kaip tautos atstovas, jis sutapatina jas su tautos valia, jo
nuomonë ágauna direktyviná pobûdá ir uþkerta kelià specialistø diskusijoms.

Paþymësime dar vienà dalykà. Neretas parlamentaras yra labai geras politikas, idealus sa-
vo rinkëjø interesø atstovas, taèiau labai vidutiniškas ekonomistas, edukologas, ekologas.
Nepavojinga, kai toks vidutinio lygio specialistas reiškia savo nuomonæ specialistø diskusijose.
Èia greitai atskleidþiamos jo nepagrástos pozicijos. Daug blogiau, kai tas pats vidutinio lygio
specialistas reiškia savo ekonomines paþiûras parlamentinio svarstymo metu.

Seimo nariø kaip specialistø vaidmuo sureikšminamas ir kartais ástatymø projektus Sei-
mas keièia iš esmës neatsiþvelgdamas á jø rengëjø pastabas. Taip atsiranda visiškai naujas
ástatymo projektas, sukurtas parlamentarø „specialistø”.
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Lietuvos parlamentarams á pagalbà ateina aiškinamasis raštas. Ástatymø
leidybos procedûroje numatyta, kad jis turi bûti pateiktas kartu su ástatymo
projektu. Tai yra savotiškas ástatymo pagrindimas, kuriame išdëstomi pa-
rengto ástatymo tikslai, teisinio reguliavimo nuostatai, kokiø teigiamø re-
zultatø laukiama, kiek biudþeto lëšø pareikalaus ar leis sutaupyti ástatymo
ágyvendinimas. Taip pat vienas iš reikalavimø yra nurodyti „galimus nei-
giamus priimto ástatymo projekto padarinius ir kokiø priemoniø reikëtø
imtis, kad tokiø padariniø bûtø išvengta”1. Nagrinëjant aiškinamuosius
raštus daþniausiai pasitaiko formuluotë: „priëmus ástatymà, neigiamø pa-
dariniø nenumatoma”, taèiau priëmus ástatymà neretai iš karto su jais susi-
duriama.

Suprantama ástatymø projektø rengëjø samprotavimø logika, kad nuro-
dþius numatomus neigiamus padarinius vargu ar toks ástatymas bus priim-
tas.

Daþnai klaidingai manoma, kad svarbiausias ástatymo pagrindimo tiks-
las yra árodyti ástatymø leidëjui, kad naujas ástatymas reikalingas. Nepa-
grástai tikima, kad ástatymo projektà rengiantis specialistas turi surasti kuo
daugiau argumentø, rodanèiø, kad bûtina priimti naujà ástatymà ir kartu
nuraminti ástatymø leidëjà, kad neigiamø padariniø visai nebus arba, jeigu
bus, tai ne itin svarbiø. Taèiau, tikroji specialisto uþduotis yra visai kita –
objektyviai apibûdinti problemà atskleidþiant visas aplinkybes, kurios
skatina priimti ástatymà ir visas, kurios tam prieštarauja.

Specialistas atlieka objektyvià problemos ir esamo bei siûlomo jos teisi-
nio sprendimo analizæ, objektyviai išnagrinëja visus teigiamus ir neigiamus
šiø sprendimø padarinius. Parlamentarui tenka ávertinti visas minëtas ap-
linkybes ir priimti politiná sprendimà. Specialistui vienodai kruopšèiai iš-
aiškinus visus naujo ástatymo pranašumus, parlamentaras neturës iliuzijos,
kad priëmë idealø (tokiø ástatymø nebûna: kiekvienas ástatymas – tai ávai-
riø, daþniausiai priešingø, vertybiø kompromisas), taèiau jis þinos visus nei-
giamus padarinius, kuriuos sukels naujas ástatymas, ir kartu visas proble-
mas, kurias jis padës sëkmingiau išspræsti.

Ástatymo ekspertizës tikslas yra taikant specialias þinias visapusiškai api-
bûdinti problemà ir galimus jos sprendimo bûdus. Atliekant ástatymo eks-
pertizæ tarsi stengiamasi atsakyti á ástatymø leidëjo ekspertui pateiktus
klausimus: kokia yra problemos, kuriai spræsti siûloma priimti projektà,
esmë?; dël kokiø aplinkybiø bûtina priimti ástatymà ir kokios verèia nuo to
susilaikyti?

                                                     
1 Þr. Seimo statuto 135 str.
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8. Kriminologinë ástatymo ekspertizë1

Su þodþiais „ástatymø ekspertizë” susiduriama daþnai, bet pats terminas
„kriminologinë ekspertizë” atsirado visai neseniai ir yra kol kas visiškai
naujas dalykas. Ástatymø kriminologiniø ekspertiziø atlikimo idëja buvo
iškelta 1990 m. Lietuvos kriminologø iniciatyva ir plëtojama iki šiø dienø.
Oficialiai „kriminologinë ekspertizë” kaip terminas Seimo statute atsirado
tik 1995 metais. Buvo numatyta, kad „kartu su ástatymo projektu pageidau-
tina pateikti šio ástatymo projekto kriminologinës ekspertizës išvadà, kokià
átakà ástatymo priëmimas gali daryti kriminogeninei situacijai”. Taip pat
numatyta, kokiais atvejais ji reikalinga: „jeigu yra pagrindo manyti, kad
priimtas teisës aktas gali daryti átakà kriminogeninei situacijai”. Vëliau
kriminologinës ekspertizës reglamentavimas Seimo statute buvo panaikin-
tas.

Ástatymø kriminologiniø ekspertiziø atlikimo praktika Lietuvoje dar ne-
ilga. Viena iš prieþasèiø – nëra parengtos, patvirtintos, pripaþintos kriminolo-
ginës ekspertizës atlikimo metodikos.

Kriminologinës ekspertizës siejamos ne tik su baudþiamøjø ástatymø
projektais, bet ir su kiekvienu nauju ástatymu, kurio priëmimas galëtø tu-
rëti átakos kriminogeninei padëèiai.

Kriminologo vaidmuo atliekant baudþiamøjø ástatymø ekspertizæ

Baudþiamieji ástatymai priimami ávairiems visuomeniniams santykiams
reguliuoti. Jie pateikia ekonominiø, valdymo, ekologiniø, saugumo ir kitø
problemø teisiná sprendimà. Kiekviena iš šiø problemø yra kompleksinio
(kaip ir anksèiau nagrinëta miesto parko problema) pobûdþio, t.y. ámanomi
ávairûs jos sprendimo bûdai (pedagoginiai, techniniai, ekonominiai, teisi-
niai).

Organizuojant ávairiø specialistø bendradarbiavimà ypaè reikšmingas
vaidmuo tenka kriminologui, mat kriminologija yra integralus mokslas apie
nusikalstamumà – apima ávairiausiø mokslø þinias, bûtinas sprendþiant
nusikalstamumo problemà. Štai kodël kriminologo vaidmuo atliekant bau-
dþiamøjø ástatymø projektø ekspertizæ ypaè svarbus. Jis turi uþtikrinti ávai-
riø specialistø pastangas nagrinëjant problemà, vertinant, ar ji gali bûti

                                                     
1 Skyriø parengë Lietuvos teisës instituto Kriminologijos skyriaus mokslinë bendradarbë

S. Geèënienë.
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sprendþiama kriminalizuojant tam tikrus veiksmus, lyginant numatytà
sprendimà su alternatyviais sprendimais (þr. 9 schemà).

Kaip jau minëjome, ástatymø leidëjui tenka aplinkybiø ávertinimo bei
politinio sprendimo priëmimo funkcija. Taip pat kalbëjome, kad nëra ide-
aliø, t.y. problemø nesukelianèiø ástatymø. Naujas ástatymas gali padëti
išspræsti vienà problemà, bet ir sukelti naujø problemø. Ástatymø leidëjo
tikslas yra pasiekti tam tikrà pusiausvyrà tarp teigiamø ir neigiamø proble-
mos sprendimo padariniø, pasirinkti maþesná blogá.

Kriminologas – tai specialistas, galintis problemà išanalizuoti iš ávairiø
mokslo pozicijø, todël specialisto kriminologo vaidmuo yra padëti parla-
mentarams (ástatymø leidëjams) susidaryti objektyviausià, išsamiausià, vi-
sapusiškiausià nuomonæ apie nagrinëjamà klausimà.

9 schema. Kriminologinës ekspertizës reikšmë rengiant ástatymo projektà parla-
mentui svarstyti

Rengiant ástatymo projektà parlamentui svarstyti kriminologas turëtø
atlikti dvi funkcijas:

A. Kaip specialistas, galintis suteikti kriminologijos þiniø.
Kriminalizacijos teorija pateikia pagrindinius klausimus, á kuriuos turi

bûti atsakyta atliekant baudþiamojo ástatymo ekspertizæ (sprendþiama, nu-
statoma, patikslinama, išskiriama socialinë problema, jos reikšmë, alterna-
tyvûs sprendimo bûdai, trûkumai, pranašumai ir kt.).

B. Kaip ástatymo projekto parengimo parlamentui svarstyti vertintojas.
Jo atliekamos ekspertizës tikslas – ávertinti ástatymà ir su juo susijusius

dokumentus (aiškinamàjá raštà, kitø specialistø išvadas) ir atsakyti á šiuos
klausimus:

Ástatymo projektas Aiškinamasis raštas

Kriminologinë
ekspertizë

ÁSTATYMØ LEIDËJAS

Papildomi atskirø
srièiø specialistø

paaiškinimai

Aiškinamojo
rašto

patikslinimas
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– ar pateikiamas ástatymas pagrástas visapusiškai;
– ar reikia papildomø atskirø srièiø specialistø tyrimø bei išvadø ir ko-

kiais klausimais;
– ar pakankamai tiksliai apibûdinti nagrinëjamø problemø ir jø spren-

dimo aspektai (savo pateiktoje ekspertizëje kriminologas gali nepri-
tarti arba, atvirkšèiai, dar labiau sureikšminti pateiktø išvadø svarbà
ar pateikti savo abejones dël kokiø nors dalykø).

Šie pagrindiniai klausimai gali bûti papildyti daugeliu konkretesniø
klausimø. Jø visumà galima susisteminti kaip specialià anketà ar ástatymo
bei jo pagrindimo nagrinëjimo metodikà.

Vienà iš tokiø metodikø (parengëme jà Lietuvoje priimamø ástatymø
pagrindimui nagrinëti) patekiame ástatymo projekto aiškinamojo rašto
nagrinëjimo anketoje.

Įstatymo projekto aiškinamojo rašto
nagrinėjimo anketa

Anketos paskirtis
Seimo statutas ir kiti teisës aktai1, reglamentuojantys ástatymø projektø

rengimo bei pateikimo parlamentiniam svarstymui tvarkà, numato, kad
kartu su ástatymo projektu turi bûti pateiktas tà projektà pagrindþiantis
aiškinamasis raštas. Jo tikslas – suteikti parlamentui galimybæ objektyviai ir
visapusiškai ávertinti siûlomà ástatymà. Kriminologas, remdamasis šia an-
keta, siekia išsiaiškinti, ar pateikiami ástatymo bûtinumo argumentai yra
pagrásti.

Anketos pagrindas – Lietuvos ir uþsienio ástatymø leidybos mokslo
ástatymø projektø reikalavimai bei jau pateiktø ástatymø projektø pagrin-
dimas – aiškinamøjø raštø rašymo praktika.

Remiantis anketa siekiama išsiaiškinti, kaip grindþiamas ástatymo
projektas:
– kaip nagrinëjama problema, kuriai spræsti siûloma priimti ástatymà,
– kaip nagrinëjami galiojanèio ir siûlomo ástatymo veikimo mechaniz-

mai,
– kokiais metodais uþtikrinamas ástatymo projekto pagrástumas,

                                                     
1Lietuvos Respublikos Seimo statutas (Þin. 1994. Nr. 15–249; 1995. Nr. 18–408; 1996. Nr.

6–138; 1997. Nr. 104–2627); Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø ren-
gimo tvarkos ástatymas (Þin. 1995. Nr. 41–991; 1996. Nr. 68–1632; 1997. Nr. 111–2796; 1998.
Nr.6–114); Teisingumo ministro 1998 m. rugpjûèio 17 d. ásakymas Nr. 104 „Dël ástatymø ir
kitø teisës aktø rengimo rekomendacijø patvirtinimo".
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– kokios numatomos ir kaip analizuojamos problemos, kurios gali kilti
ágyvendinant ir taikant ástatymà,

– gráþtamojo ryšio – ástatymo veikimo mokslinës kontrolës problema.
Remiantis anketa taip pat galima ávertinti, ar nagrinëjamas pagrindimas

atitinka minëtus Lietuvos ir uþsienio ástatymø leidybos mokslo reikalavi-
mus1.

SIÛLOMAS ÁSTATYMAS (ARBA ÁSTATYMO PATAISOS) IR JO
POBÛDIS

Pagal reguliuojamø santykiø pobûdá ástatymas yra:
– baudþiamasis;
– civilinis;
– administracinis;
– darbo santykiø;
– kitoks.
Tai yra:
– naujas ástatymas;
– jau galiojanèio ástatymo pataisa arba papildymas.

Projekto pateikimo metai:

Projekto pateikimo mënuo:

Projekto priëmimo metai:

Projekto priëmimo mënuo:

Projekto rengëjas:

KAIP SUFORMULUOTA PROBLEMA, KURIÀ NORIMA IŠ-
SPRÆSTI PRIIMANT ÁSTATYMÀ

1. Problema neminima (projektas dëstomas taip, lyg bûtø savaime aiš-
ku, kokia problema ir kodël sprendþiama).

2. Problema paminima abstrakèiai (apibûdinama bendriausiomis fra-
zëmis, bendriausia prasme, nurodoma tiesioginio ryšio su grindþiamu
projektu neturinti problema. Pavyzdþiui, „uþtikrinti Lietuvos ekono-
mikos funkcionavimà”, „skatinti tolesná kultûros vystymàsi”, „išspræs-
ti vis dar pasitaikanèias problemas” ir pan.).

                                                     
1 Pateiktas anketos variantas yra tik kaip vienas iš pavyzdþiø ir, be abejoniø, gali bûti kei-

èiamas.
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3. Problema tik paminima (nurodoma, kad priimant ástatymà siekiama
išspræsti tam tikrà problemà).

4. Apibûdinama (problema ne tik paminima, bet ir paaiškinama jos es-
më, pateikiamos charakteristikos – kaip ji pasireiškia, svarba ir pan.).

5. Aprašomi problemos padariniai (neigiami socialiniai, psichologiniai,
ekonominiai ir kt. reiškiniai, kurie atsirado dël šios problemos).

6. Aprašomos jos šaknys  (socialinës, ekonominës ir kt. prieþastys, dël
kuriø problema atsirado).

GALIOJANÈIO ÁSTATYMO VEIKIMO MECHANIZMO IŠAIŠKI-
NIMAS (galiojanèio ástatymo poveikis sprendþiant problemà)

1. Neminimas (nieko nesakoma, kaip ir ar sëkmingai veikia galiojantis
ástatymas).

2. Minimas vienapusiškai (tiesiog konstatuojama, kad veikia nepakan-
kamai).

3. Nagrinëjamas (parodomi tik veikianèio ástatymo trûkumai).
4. Nagrinëjamas (parodomi tik veikianèio ástatymo pranašumai).
5. Parodomi ir trûkumai, ir pranašumai.

SIÛLOMO ÁSTATYMO VEIKIMO MECHANIZMO IŠAIŠKINIMAS
Koks yra naujo ástatymo poveikis sprendþiant problemà, t.y. kaip ir kiek

jis prisidës sprendþiant problemà.
1. Tai neaptariama (nieko nesakoma, kaip ir ar sëkmingai veiks naujas

ástatymas).
2. Minimas vienapusiškai (tiesiog konstatuojama, kad veiks ir jo povei-

kis bus didesnis negu galiojanèio).
3. Nagrinëjamas (parodomas tik teigiamas naujo ástatymo poveikis).
4. Nagrinëjamas (parodomas tik neigiamas naujo ástatymo poveikis).
5. Nagrinëjamas ir teigiamas, ir neigiamas poveikis.

ÁSTATYMO MECHANIZMO VEIKIMO PAGRINDIMAS (kaip pa-
grindþiamas naujo ástatymo poveikis)

1. Nepagrindþiamas (poveikis, numanomas, savaime aiškus).
2. „Protinis eksperimentas” („sveiko proto" samprotavimai, kas ávyks,

ágyvendinus siûlomà ástatymà, kodël tikimasi numatyto poveikio).
3. Recepcija (nurodoma, kad toks pat norminis aktas sëkmingai veikia

uþsienio šalyse).
4. Recepcija (tas pat, bet pagrindþiama, kodël jis turi turëti toká pat po-

veiká Lietuvoje, pavyzdþiui, teikiami duomenys apie sàlygø, kuriomis
veiktø siûlomas ástatymas, panašumà).
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5. Ekstrapoliacija (nurodoma, kad panašus ástatymas jau sëkmingai vei-
kia Lietuvoje ir tai, kas siûloma, yra tik sëkmingos patirties išplëti-
mas).

6. Lokalinis eksperimentas (nurodoma, kad siûlomas ástatymas jau bu-
vo išbandytas Lietuvos sàlygomis ir davë gerø rezultatø).

7. Sociologinës apklausos rezultatai (buvo atlikta sociologinë apklausa
ir apklausiamieji patvirtino, kad priëmus naujà ástatymà jie elgsis
taip, kaip numato ástatymø leidëjas. Yra pagrindo tikëti apklausos
duomenimis).

PSEUDOPAGRINDIMAS
1. Bûtinybë priimti ástatymà grindþiama tik integracija á Europos Sàjun-

gà.
2. Ástatymas grindþiamas tuo, kad buvo atliktas „didelis darbas” nenu-

rodant jo ryšio su problema (parengta daug pirminiø projektø, apta-
rinëta su visuomene, dalyvauta uþsienio konferencijose, perskaityta
daug pranešimø ir kt.).

3. Teikiamas ástatymø kompleksas (pvz., kodeksas) ir teikiami argu-
mentai, kodël apskritai visas tas kodeksas ar ástatymai reikalingi ven-
giant pagrásti kiekvienà já sudarantá atskirà ástatymà.

4. Pagrindþiant ástatymo priëmimo bûtinybæ minimas visuomenës prita-
rimas.

5. Nuorodø metodas – pateikiamas sàrašas dalykø, á kuriuos
„atsiþvelgta”, nenurodant, kokiu konkreèiu bûdu buvo atsiþvelgta
(pvz., „rengiant ástatymà buvo atsiþvelgta á tarptautinæ ir Lietuvos
patirtá, buvo remtasi mûsø šalies ir uþsienio mokslø laimëjimais” ir
pan.).

6. Ekspertinis metodas – kaip argumentas teikiama uþsienio „ekspertø”
(iš tikrøjø tai gali bûti ávairiausi þmonës) nuomonë apie projektà.

7. Kaip ástatymo priëmimo prieþastis nurodomas bûtinumas prisijungti
prie kokios nors konvencijos (nepagrindþiant ir nepateikiant medþia-
gos dël prisijungimo prie tos konvencijos reikšmës ir problemø. Ma-
noma esà savaime aišku, kad prisijungti prie bet kokios konvencijos
visada gerai).

8. Kaip argumentas nurodomas problemos svarbumas („aštrumas”).
Teigiama, kad problema „labai aštri” ir dël to „reikia daryti viskà”,
„reikia imtis visø priemoniø” („paslëpta logika” yra tokia – padëtis
tokia pavojinga, kad paprasèiausiai nebûtina pagrásti poveikio prie-
monæ – reikia tiesiog imtis „visø priemoniø”. Siûlomas ástatymas tie-
siog viena priemonë  iš „visø priemoniø”.). Pagrindinis siûlomos
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priemonës reikalavimas – ne veiksmingumas, o jos „ryþtingumas” ir
„gieþtumas” („padëtis tokia, kad „reikia imtis kuo grieþtesniø prie-
moniø”).

PROJEKTO ÁGYVENDINIMO ORGANIZACINIØ, FINANSINIØ,
PSICHOLOGINIØ IR KITOKIØ SUNKUMØ ANALIZË

 1. Nieko nesakoma apie problemas, kurias reikës išspræsti, uþtikrinant,
kad siûlomas ástatymas veiktø sëkmingai („neigiamø padariniø nenu-
matoma”).

 2. Minimos teisinës problemos ir pateikti siûlymai, kaip jas išspræsti.
 3. Minimos ekonominës–finansines prielaidos, kurioms esant ástatymas
veiks sëkmingai.

 4. Siûlomos ekonominës–finansinës priemonës, kuriø reikia imtis, norint
uþtikrinti ástatymo veiksmingumà.

 5. Tie pasiûlymai pagrásti moksline argumentacija bei tyrimø duomeni-
mis.

 6. Nurodomos psichologinës problemos, kurios kils ágyvendinant ástaty-
mà.

 7. Pateikti pasiûlymai joms spræsti.
 8. Tie pasiûlymai pagrásti moksliniais argumentais bei tyrimø duomeni-
mis.

 9. Nurodomos organizacinës problemos, kurios kils ágyvendinant ástaty-
mà.

 10. Pateikti pasiûlymai, kaip jas spræsti.
Tie pasiûlymai pagrásti moksliniais argumentais bei tyrimø duomenimis.

GRÁÞTAMOJO RYŠIO PROBLEMOS NAGRINËJIMAS ÁSTATY-
MO PAGRINDIME

 1. Neaptariama, ar siûlomas ástatymas veiks, kaip numatoma.
 2. Tai minima, taèiau nenumatoma jokiø priemoniø patikrinti, ar siûlo-
mas ástatymas veiks, kaip numatoma.

 3. Atkreipiamas dëmesys, kad ágyvendinus siûlomà ástatymà ateityje gali
kilti naujø problemø.

 4. Siûloma stebëti, kaip ástatymas veikia (monitoringas), nurodomi mo-
mentai, á kuriuos ypaè reiktø atkreipti dëmesá.

 5. Siûloma mokslinë ástatymo veikimo stebëjimo programa, nurodant
informacijà, kurià reikia pradëti rinkti ástatymui pradëjus galioti (pvz.,
sociologinës apklausos, bylø analizës, kriminalinës statistikos vertinimo
rodyklës).

 6. Numatomos organizacinës ir kitokios priemonës bei ástatymo pataisos,
kuriø bus galima imtis paaiškëjus ástatymo veikimo trûkumams.
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Ketvirtas skyrius

BAUDÞIAMOJO ÁSTATYMO
PAÞEIDIMAS

1. Nusikaltimø prieþasèiø teorijos.
Nusikaltimø teorijos. Jø ypatybës

Treèiajame skyriuje nagrinëjome kriminalizacijos procesus. Šiø procesø
išdava – tam tikrø veikø baudþiamasis draudimas. Šiame skyriuje nagrinë-
sime tolesnius procesus: ástatymas jau priimtas ir galioja. Kodël gi þmonës
jo nevykdo? Kitaip tariant, nagrinësime problemas, susijusias su ástatymø
vykdymu.

Á klausimà, kodël þmonës daro nusikaltimus, dabartinë kriminologija
bando atsakyti plëtodama nusikaltimø teorijas. Tø teorijø labai daug.
Kiekviena iš jø kitaip bando atsakyti á minëtà klausimà.

Yra nemaþai prieþasèiø, dël kuriø yra daug, o ne viena teorija.
Viena svarbiausiø – dabartinis mûsø þiniø lygis.
Senoje pasakëèioje trys akli þmonës bandë išsiaiškinti, kas yra dramblys.
Vienas priëjo prie dramblio, uþkliuvo uþ jo kojos ir pasakë: „Aš þinau,

dramblys – tai stulpas”.
Kitas priëjæs prie dramblio palietë jo pilvà. „Ne, – pasakë jis, – dramblys

– tai statinë”.
Treèiasis palietë dramblio straublá. „Jûs visi klystate, – pareiškë jis, –

dramblys – tai virvë”.
Labai panašus yra mûsø kriminologinis paþinimas, tik èia dramblys – tai

visuma prieþasèiø, kurios skatina þmones daryti nusikaltimus. Tø prieþasèiø
be galo daug ir jø sàveika nepaprastai sudëtinga. Ko gero, neegzistuoja
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gyvenime dalykø, kurie negalëtø tiesiogiai arba netiesiogiai turëti átakos
skatinant þmones daryti nusikaltimus arba susilaikyti nuo jø. Sunku net
spëlioti, kada galësime jas visas apþvelgti.

Aklieji þmonës – atskiros kriminologinës teorijos. Kaip ir pasakëèioje,
kiekviena þino tik tam tikrà tiesos dalá, todël kiekviena tam tikru atþvilgiu
yra teisinga.

Antra vertus, kaip ir pasakëèioje, niekas neþino visos tiesos, todël nie-
kas nëra teisesnis negu kiti. Mums belieka vienodai pasitikëti (arba nepasi-
tikëti) kiekviena teorija.

Be to, dramblys yra ne tik „stulpas, statinë ir virvë”. Tai ir daugybë kitø
kûno daliø, kuriø aklieji þmonës kol kas dar net neátaria. Galima tikëtis,
kad jie suþinos apie jas ateityje. Dabar gi jie ne tik neþino, bet ir neturi su-
pratimo, kiek dar dalykø jiems reikës suþinoti. Taigi jie neturi tikslesnës
informacijos, ar didelës yra jø þiniø spragos. Panaši yra padëtis ir plëtojant
dabartines kriminologines teorijas – neþinome, ko mes dar neþinome, todël
labai sunku tas teorijas integruoti.

Jeigu bandytumëme, pavyzdþiui, susieti tris minëtas „teorijas” apie tai,
kas yra dramblys, gautumëme labai keistà ir visai á dramblá nepanašø deriná
iš stulpo, statinës ir virvës. Panašø rezultatà gautumëme, jei remdamiesi
ávairiomis kriminologinëmis teorijomis bandytume sukurti vienà bendrà
teorijà.

Kita vertus, tai geriau negu nieko. Jau turime kad ir ribotà, bet svarbià
informacijà apie nusikalstamumà. Ji gali bûti mums naudinga, tik në se-
kundei negalima pamiršti, kad tai, kà þinome – labai maþai, palyginti su
tuo, ko dar neþinome.

Dabar sukurtos kriminologinës teorijos lyg spinduliai tamsoje iš ávairiø
pusiø apšvieèia tamsø, gigantiškà, sudëtingos ir neaiškios formos reiškiná –
nusikalstamumà. Po truputá ryškëja jo kontûrai. Matome atskirus, svarbius
elementus, taèiau dar labai maþai þinome apie visumà. Tai skatina mus
labai prieštaringai þvelgti á tuos „spindulius” – mûsø teorijas.

Viena vertus, tai, kà pavyksta suþinoti ir kà dësto kriminologinës teori-
jos – nepaprastai ádomu ir svarbu. Jas studijuodami mes praregëjome –
apie nusikalstamumà suþinojome nemaþai dalykø, apie kuriuos dar prieš
amþiø þmonës neturëjo jokio supratimo.

Kita vertus, dar niekada taip atsargiai nevertinome savo þiniø. Geriau
nei kada nors anksèiau suprantame, kiek daug mes neþinome, kaip greitai
gali keistis mûsø þinios apie nusikalstamumà ir kokie netikëtumai gali mû-
sø laukti.

Visa tai verèia bûti atsargius ir vël iš naujo tikrinti ir tikslinti kiekvienà
teorijà, reikalauti vis naujø tyrimø, árodymø ir patvirtinimø.

Kriminologines nusikaltimø teorijas patogiausia skirstyti pagal jø ob-
jektà – tai, kam daugiausia skiriama dëmesio.
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2. Kriminalinës asmenybës teorijos

Nusikalstamos asmenybës paradigma

Nuo seniausiø laikø þmonës buvo linkæ manyti, kad nusikaltimo prie-
þastis – nusikaltëlio asmenybë. Buvo sakoma, kad þmogus padarë nusikal-
timà dël to, kad jis turi tam tikrø bruoþø, kurie paskatino já tai daryti.

Toks poþiûris rëmësi paprasta gyvenimiška patirtimi, kad ne visi þmo-
nës daro nusikaltimus (ne visi alkani vagia, ne visi labai supykæ þudo ir
pan.), todël skirtingos visuomenës nusikaltimus sieja su tam tikrais individo
bruoþais.

Toks poþiûris paprastai remiasi savotiška logine schema, kuri vadinama
asmeninio determinizmo schema, kai manoma, kad nusikaltimo prieþastis
– tam tikras (daþniausiai vienas) asmens bruoþas. Kaip medicinoje tam
tikras virusas sukelia tam tikrà ligà, taip ir èia buvo siekiama nurodyti kon-
kretø bruoþà, kuris paskatina þmogø daryti nusikaltimà.

Tiesioginio asmeninio determinizmo schema (kitaip dar vadinama tie-
siogine kauzalinës atribucijos schema) gali bûti išreiškiama ávairiai:
„nusikaltëliui bûdingas bruoþas, kuriuo nepasiþymi kiti þmonës. Šis bruoþas
skatina já daryti nusikaltimus” arba „jeigu jam nebûtø bûdingas tas bruoþas,
jis nusikaltimo nedarytø”. „kiti þmonës, kurie pasiþymi tokiu bruoþu, irgi
padarys nusikaltimà”, „þmonës neturintys jo, nedaro nusikaltimø”, „tam,
kad þmogus nedarytø nusikaltimø, jis turi atsikratyti stumianèio á nusikal-
timà bruoþo (persiauklëti)” ir pan.

Tie bruoþai buvo traktuojami gana ávairiai – priklausë nuo visuomenës
bei vyraujanèios ideologijos. Viduramþiais tai buvo antireliginës nuostatos
– þmogus pamiršo Dievà, jo siela priklauso velniui, dël to ir daro nusikalti-
mus. Vëliau buvo manoma, kad þmogus padaro nusikaltimà dël to, kad jis
„blogas” þmogus, jame keroja blogis. Jeigu jis bûtø „geras”, jis nusikaltimo
nedarytø. Tas asmeninis blogis buvo ir nusikaltimø darymo, ir ávairiausiø
kitø neigiamø poelgiø šaltinis. Tai buvo visø þmogaus blogybiø, padaryti
visø blogø poelgiø prieþastis. Nusikaltimo padarymas buvo paskutinis ir
blogiausias.

Kartais tas stumiantis á nusikaltimà bruoþas buvo išskiriamas atsiribo-
jant nuo kitø, kad ir blogø, asmens savybiø. Buvo tikima, kad nusikaltimo
padarymo faktas tarsi atskleidë þmogaus paslaptá – „nusikaltëlio asmeny-
bæ”, „polinká daryti nusikaltimà”, „nusikalstamà orientacijà”. Daþniausiai
tà nusikaltimà daryti skatinanti savybë bûna neatsiejama nuo kitø neigiamø
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bruoþø – alkoholizmo, egoizmo, taèiau „nusikaltëlio asmenybë”, „nusikals-
tami polinkiai” gali slëptis ir uþ nepriekaištingos išorës.

Tiesioginio asmeninio determinizmo teorija buvo tarsi savotiškas uþ-
burtas ratas: apie tai, kad individas pasiþymi nusikaltimà daryti skatinanèia
savybe, buvo sprendþiama iš paties nusikaltimo padarymo fakto. Á klausi-
mà, kodël þmogus padarë nusikaltimà, buvo atsakoma: todël, kad jis pasi-
þymi polinkiu daryti nusikaltimus, nusikalstama orientacija. Á klausimà, iš
kur apie tai þinoma, buvo atsakoma: tai rodo jo padarytas nusikaltimas.

Minëtoji tiesioginio asmeninio determinizmo schema turëjo labai di-
delæ reikšmæ. Pagrindþiant asmens atsakomybæ uþ padarytà nusikaltimà
buvo vadovaujamasi teiginiu, kad visos arba bent svarbiausios nusikaltimo
prieþastys slypi paèiame nusikaltëlyje, jo asmenybëje. Individas turëjo tapti
toks, koks nedaro nusikaltimø, jis turëjo norëti toks tapti. Visuomenë visa-
da galëjo pasiûlyti aibæ pasitaisymo priemoniø: atgailà, doroviná gyvenimà,
susilaikymà nuo ávairiausiø blogø poelgiø ir daugybæ kitø.

Visuomenës poþiûris á nusikaltëlius dar labiau sustiprindavo šá ásitikini-
mà. Nusikaltëliai buvo „paþenklinami” (tai, kad jie padarë nusikaltimà,
buvo laikoma svarbiausia informacija apie juos) – jie buvo izoliuojami, t.y.
psichologiškai ir fiziškai atskiriami nuo „dorø þmoniø”. Tai, kad jie kitokie,
taip pat pabrëþdavo specifinë nusikaltëlio apranga ir šukuosena. Tai buvo
ne tik bausmës dalis, bet ir turëjo rodyti jø išskirtinumà.

Taigi visuotinis ásitikinimas, kad „nusikaltëlis” labai skiriasi nuo „dorø
pilieèiø” tvirtai ásišaknijæs visuomenës sàmonëje.

Kriminogeninio bruoþo problema

Besivystant psichologijai, medicinai, apskritai mokslui apie þmogø ir vi-
suomenæ vis aktyviau pradëta bandyti paneigti minëtà fikcijà, surasti kon-
kretø biologiná, medicininá ar kitoká asmenybës bruoþà, kuris skatina asme-
ná daryti nusikaltimus.

Pirmasis šià fikcijà paneigti pabandë italø mokslininkas È. Lombrozo.
Jis bandë nusikaltimø padarymà susieti su vadinamuoju atavizmu. Ataviz-
mas – tai gana reti atvejai, kai atskiri individai turi poþymiø, kurie buvo
bûdingi mûsø laukiniams protëviams. Atavizmo apraiška gali bûti ir plau-
kais apaugæs þmogaus kûnas. Mûsø protëviai buvo plaukuoti, vëliau, atsi-
radus drabuþiams, plaukai dingo ir tik retkarèiais, daþniausiai dël neaiškiø
prieþasèiø, atskiriems þmonëms plaukuotumas vël pasireiškia. Lombrozo
manë, kad tam tikros atavizmo apraiškos gali pasireikšti individo asmeny-
bëje – atsinaujina mûsø laukiniø protëviø asmenybës bruoþai– nesuvaldo-
ma agresija, polinkis kovoti, þudyti, naikinti.

È. Lombrozo tikëjo, kad atavizmas gali bûti ne vieno asmenybës bruoþo,
o visos asmenybës. Nusikaltëlis – tai laukinis padaras tarp civilizuotø þmoniø.
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Jis manë, kad asmenybës atavizmas daþniausiai susijæs su kûno ataviz-
mu. „Laukinio þmogaus” ne tik „jausmai laukiniai”, bet jis pasiþymi ir mû-
sø protëviø kûno ypatumais, daugiau nei mes panašus á þvërá: plaukuotas,
þema kakta, stambiu smakru, labai tvirto sudëjimo.

Toliau plëtojamos mokslo teorijos nepatvirtino nei atavizmo reiškinio,
nei jo ryšio su nusikalstamu elgesiu, taèiau liko pati màstymo logika.
Lombrozo siekë nustatyti bruoþà, kuris yra „nepriklausomas” nuo nusikal-
timo padarymo. Mes apie já suþinome ne iš to, kad þmogus padarë nusikal-
timà ar nusiþengë kitais bûdais, bet nustanèius atavizmo poþymius.

Vëlesniø nusikaltimo teorijø autoriai, kaip ir È. Lombrozo, siekë at-
skleisti „nusikaltimo virusà” – kaþkoká asmens bruoþà, lemiantá asmens
nusikalstamà elgesá.

Paminësime asmenybës bruoþus, kuriuos svarbiausios asmenybës nusi-
kalstamumo teorijos išskirdavo daþniausiai.

Impulsyvumas (nesugebëjimas valdytis), H. Eysenckas nusikalstamà el-
gesá sieja su didesne nusikaltëliø ekstraversija (nusikaltëliai maþiau gilinasi
á save, maþiau linkæ susimàstyti, daugiau – veikti), B. Mawsonas (1987) iš-
skiria nervø sistemos nejautrumà. Nusikaltëliams bûdinga nejautri nervø
sistema. Tai, kas þmogø sukreèia, pavyzdþiui, bausmë, nusikaltëliui nepa-
daro jokio áspûdþio. Nusikalsti skatina aštriø pojûèiø poreikis. Nusikaltëliui
reikia þymiai daugiau dirgikliø, permainø, nuotykiø, malonumø ir nemalo-
numø negu eiliniam þmogui. Nusikaltëlis sunkiai išgyvena nemalonumus
(frustracijas) ir šios bûsenos sukelia emocinius protrûkius. Kiti autoriai
išskiria neigiamà savæs vertinimà (Reckless, 1961, G. Valickas, 1990), ne-
apykantà sau ir siekimà save nubausti (Eichhorn, 1925) bei kitus bruoþus1.
Tø bruoþø atsiradimas siejamas su biologinëmis ypatybëmis, ypaè geneti-
nëmis, ankstyvosios vaikystës išgyvenimais2.

Atskiros teorijos nurodo skirtingas nusikalstamo elgesio prieþastis, ta-
èiau dël dviejø svarbiø dalykø visø minëtø teorijø autoriai yra vienos nuo-
monës. Pirmiausia visi pritaria nusikalsti skatinanèio bruoþo atsparumo
koncepcijai. Šis individo bruoþas yra labai pastovus, jis išlieka ir veikia ne-
paisydamas visuomenës ir paties individo pastangø neleisti jam pasireikšti.
Agresyvus þmogus lieka toks nepaisant visø jam skiriamø bausmiø ir kitø
nemalonumø, kuriuos patiria dël savo elgesio. Antra vertus, šie bruoþai
bûdingi ir kitiems þmonëms, taèiau nusikaltëliui bûdingas jø kiekybinis nu-

                                                     
1 Þr.: Valickas G. Antisocialinës asmenybës psichologija. – Vilnius: LTA, 1997.
2 Drug abuse and adolescent sexual activity, pregnancy, and parenthood // C. Jones and E.

McAnarney (eds.). Drug use, delinquency, and sexual activity. – Washington D.C.: 1987. Go-
vernment Printing Office; Criminal behavior and r/K selection: An extension of gene–based
evolutionary theory. Deviant Behavior. 1984. Vol. 8. P. 149–176; Delbert E. S. and Morse B. J.
The victimful–victimless crime distinction, and seven universal demographic correlates of
victimful criminal behavior. Personality and Individual Differences. Vol. 9. P. 525–548.



PIRMA DALIS148

krypimas – nusikaltëlio jie ryškesni nei visø kitø þmoniø. Visi þmonës yra
daugiau ar maþiau agresyvûs, taèiau nusikaltëlio agresyvumas ypaè mato-
mas. Retas þmogus gali pasigirti tikrai tvirta valia. Dauguma þmoniø daþ-
niau ar reèiau nepajëgia atsispirti pagundai. Tai bûdinga ir nusikaltëliams,
tik jie daug lengviau nei kiti þmonës jai pasiduoda.

Asmenybës nukrypimo paradigma

Šios teorijos kûrëjai kriminogeniniu pripaþásta ne atskirà bruoþà, o at-
skirø asmens bruoþø nukrypimus. Jie mano, kad nusikalsti paskatina ne
agresyvumas, o per didelis agresyvumas, ne stipriø pojûèiø poreikis, o tai,
kad tas poreikis yra toks stiprus, kad determinuoja visà asmens elgesá. Ne
silpna valia, o per silpna, tai yra tokia silpna, kad individas negali susilaikyti
nuo pagundos net ir tada, kai tai yra nusikaltimas ir individas mano, kad jis
bus išaiškintas.

Galimi ávairiausiø asmenybës bruoþø nukrypimai, taèiau svarbu ne pats
bruoþas, o jo nukrypimo laipsnis. Bûtent jis padidina rizikà, kad þmogus
padarys nusikaltimà.

Asmenybës nukrypimai bei jø ryšys su nusikaltimais tyrinëjami gana se-
niai. Tyrinëtojai visada domëjosi þmonëmis, kuriø charakteriai skiriasi (yra
nukrypæ) nuo tam tikro vidurkio (perdaug energingi, per greitai supyks-
tantys arba per lëti, perdëm iðdidûs ir pan.). Tokie asmenybës bruoþai
trukdo þmogui gerai sutartis su kitais, paisyti visuomenës reikalavimø, elg-
tis taip, kaip reikalauja ástatymas.

Pavyzdþiui, piktas bûdas verèia konfliktuoti su kitais þmonëmis net ir
tada, kai problemà bûtø lengviau ir paprasèiau iðspræsti taikiai. Silpna valia
gali trukdyti þmogui siekti to, ko jam labai trûksta.

Ypaè tyrëjø dëmesá traukia tie atvejai, kai tie bruoþai tokie ryðkûs, kad
rimtai sutrikdo elgesá, verèia þmogø elgtis antisocialiai. Konfliktai su kitais
þmonëmis, antisocialinis gyvenimo bûdas – valkatavimas, naudingo darbo
vengimas, girtuokliavimas, nusikaltimai – visa tai bûdinga ðiems þmonëms.
Dël savo charakterio ypatybiø jie kenèia patys ir trukdo gyventi kitiems1.

Šie elgesio sutrikimai kartais bûna tokie dideli, kad visai rimtai kyla
klausimas, ar tokiems þmonëms nereikia gydytojo pagalbos – per daug aki-
vaizdþiai jie patys kenèia dël savo bûdo ypatybiø. Drastiškiausios bausmës,
kalëjimas, geriausiø pedagogø pagalba – niekas nedaro jiems jokio povei-
kio.

Ilgà laikà psichiatrija buvo vienintelis mokslas, tyrinëjæs tokius ryškius
þmoniø elgesio sutrikimus. Dar XVIII a. psichiatrai bandë skirti tikrà psi-
chinæ ligà nuo asmenybës nukrypimo sukeltø asmenybës sutrikimø. Ameri-

                                                     
1 Schneder K. Die psychopathische Persönlichhkeiten. – Wien, 8 unv. Aufl. 1948. S. 7.
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kieèiø psichiatras B. Ruchas 1786 m. išspausdino straipsná „Fiziniø prie-
þasèiø poveikis doroviniams þmogaus sugebëjimams”. Jis bandë tiksliau
atskirti tikras psichines (proto) ligas nuo asmenybës (moralës) „sutrikimø”.
Dël proto ligø þmogus nebesiorientuoja tikrovëje, patiria haliucinacijas,
nesupranta, kas darosi aplinkui, nesugeba išnarplioti net paprasèiausiø gy-
venimo problemø.

Þmogus gali turëti normalø (netgi labai iðlavintà) protà, bet nepaisant
to bûdo nukrypimai verèia já paþeidinëti elementariausias elgesio normas.
Kaip pavyzdá B. Rushas aprašë toká Servinà.

Tai buvo tikrai sveiko proto þmogus. Servinas mokëjo daugybæ kalbø,
gerai iðmanë filosofijà, matematikà bei teologijà. Turëjo aktoriaus talentà,
raðë gerus eilëraðèius, grojo ávairiais muzikos instrumentais, gerai šoko. Bet
tai buvo þmogus, nepaprastai linkæs meluoti, nusikalsti, girtauti. Jokios
bausmës ir nelaimës negalëjo jo pakeisti. Nors ir buvo labai talentingas, jis
mirë visø nekenèiamas ir smerkiamas1.

Kuo skiriasi asmenybës nukrypimø turintys þmonës ir individai su psi-
chikos sutrikimais bandë patiksinti vëlesniø laikø psichiatrai: P. Pinelis
(1745–1826), J. E. D. Esquirolis (1772–1840), J. Prichardas (1786–1848), B.
Morelis (1809–1873) ir kiti2. Pavyzdþiui, J. Prichardas tvirtino, kad asme-
nybës nukrypimø turinèiø þmoniø intelektinës funkcijos nepaþeistos, bet
sutrikæ jausmai, temperamentas, áproèiai3.

Remiantis psichologijos, medicinos ir kitø mokslø laimëjimais buvo pa-
tikslinta asmenybës nukrypimø sàvoka. Nustatyta, kad panaðius elgesio
sutrikimus sukelia galvos smegenø traumos (organinës charakteropatijos)
ir psichikos gynybos mechanizmø pokyèiai (neurozës). Kartu aiðkëjo, kad
labai ryškiems pokyèiams nusakyti netinka þodis „liga” áprasta jo prasme.
Èia labiau tiko þodþiai „anomalija”, „nukrypimas”, kaip ir kalbant, pavyz-
dþiui, apie labai aukšto arba, priešingai, labai þemo ûgio þmones.

Kartu atkakliai buvo ieškoma tinkamo šio reiškinio pavadinimo.
Mûsø laikø Švedijos mokslininkas H. Warlinderis, iðstudijavæs mokslinæ

literatûrà, aptiko net 178 ávairiø mokslininkø vartojamø asmenybës nukry-

                                                     
1 See Runnes D. D. (Ed.) The selected writings of Benjamin Ruch. – New York, 1917. P.

183.
2 Pinel P. A. Treaties on insanity in which are contained the principles of a new more

practical nosology of maniacal disorders. – London, 1906; Esquirol J. E. D. Allgemeine und
spezielle Pathologie und Therapie der Seelenstorungen. – Leipzig, 1838; Prichard J. C. On the
dirent forms of insanity in relation to jurisprudence. – London, 1848; Morel B. A. Traite de
maladies mentales. – Paris, 1860.; Prichard J. C. A treaties on insanity and other disorders
affecting the mind. – London, 1835 (cit. pagal Hofstaller P. R. Psychologie. – Frankfurt am
Main, 1957. S. 236).

3 Warlinder H. Psychopathy: A. History of the Concepts: Analysis of the origin and deve-
lopment of a family of concepts in psychopathology. – Uppsala, 1978. P. 191–192.
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pimø pavadinimø. Tai „asmenybës anomalija” (character anomaly), „asme-
nybës patologija” (charakteropathy), „antisocialinis charakteris” (antisocial
character), „asmenybës nukrypimas” (abnormal character), „dorovinis ne-
tobulumas” (moral deficiency), „dorovinis bukumas” (moral cretinism, mo-
ral dementia, moral idiocy, moral Inbecility), „psichopatija” (psychopathy) ir
daug kitø.

Tolesnis þingsnis buvo nukrypimø tipologijø išskyrimas, mat dirbant su
þmonëmis, kurie turi asmenybës nukrypimø, pamaþu aiðkëjo, kad jie bûna
labai ávairûs. XIX a. pabaigoje ir XX a. buvo pasiûlyta keletas asmenybës
nukrypimø tipologijø. Viena jø – vokieèiø psichiatro J. L. A. Kocho ir jo
mokinio T. Zieheno tipologija. Jie skyrë isterinæ, epileptinæ, paranoidinæ,
hipertiminæ, neurasteninæ ir kitas psichopatines konstitucijas, t.y. asmeny-
bës nukrypimus. K. Schneideris pasiûlë dešimties tipø tipologijà. Jà sudaro
hipertiminiai, depresyvûs, emociškai nepastovûs, linkæ á emocinius sprogi-
mus (Explosive), silpnavaliai (Willenlöse) ir kitokie tipai. Yra þinomos E.
Kretschmerio, N. Petrilowitschiaus, C. Birnbaumo, E. Kraepelino ir kitos
tipologijos1. Atskirø mokslininkø išskirti tipai daþnai nesutapdavo. Nors
bûta nesutapimø, tipologijø sukûrimas buvo didelis þingsnis á prieká – atsi-
sakyta nuomonës, kad egzistuoja kaþkokia vienintelë „nukrypusi asmeny-
bë”.

Iki XX a. septinto–aštunto deðimtmeèiø labiausiai domëtasi labai dide-
liais asmenybës nukrypimais. Tokie nukrypimai daþnai vadinami psichopa-
tijomis. Tyrinëti itin agresyvûs, bevaliai, nepaprastai bailûs ir kitokie þmo-
nës.

Dabar padëtis pasikeitë. Tyrinëtojus sudomino santykinai maþesni as-
menybës nukrypimai. Pradëti vartoti netgi specialûs terminai, kurie rodo
maþesná nukrypimà. Þinomiausias yra „akcentuacija”. Já sukûrë vokieèiø
psichiatras K. Leonhardas2. Ypaè aktyviai akcentuacijas tyrinëjo Sankt
Peterburgo mokslininkai, vadovaujami prof. A. Lièko3.

Psichiatrø, psichologø dëmesio centre yra atskiras þmogus. Jie paprastai
nepatikslina, kà reiškia „labai” arba „per daug” nukrypusi asmenybë, ko-
kiomis aplinkybëmis toks ryškus nukrypimas padidina individo nusikalsta-
mumo rizikà.

                                                     
1 Koch J. L. A. Abnorme Charaktere. – Wiesbaden, 1900/01; Ziehen T. Zur Lehre von die

psychopathische Konstitutionen. – Berlin, 1912.; Schneider K. Die psychopathische
Persönlichkeiten. – Wien, 1946.; Kretschmer E. Körperbau und Charakter. – Berlin, 1922.;
Petrilowitsch N. Abnorme Persönlichkeiten. – Basel, 1960.; Birnbaum C. Über psychopathis-
che Persönlichkeiten. – Wiesbaden, 1909.; Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studie-
rende und Ärzte. – Leipzig, 1909–1915.

2 Leonhard K. Akzentuirte Persönlichkeiten. – Berlin, 1976.
3 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации у подростков. – Ленинград: Медицина,

1976.
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Ádomià medþiagà, kaip šiuos skirtumus vertina skirtingos visuomenës,
pateikia etnografai. Pavyzdþiui, svarbus asmenybës bruoþas yra agresyvu-
mas – polinkis piktai reaguoti á ávairiausias kliûtis bei nemalonumus. Tam
tikras agresyvumas vienos visuomenës laikomas per dideliu (toks individas
vadinamas pernelyg agresyviu, piktu („konfliktiška asmenybe”), kitos vi-
suomenës nariø gali bûti laikomas „normaliu, netgi per maþu”.

Vadinasi, tai, kas vienai visuomenei yra asmenybës nukrypimas, kitai –
normalus ar net pageidautinas bruoþas.

Maja genties þemdirbiams (Centrinë Amerika) buvo bûdingas neigia-
mas poþiûris á agresyvumà. Vengta lenktyniavimo, kovos, ginèø. Buvo tiki-
ma, kad pykèio ir kovos dievas visà laikà budriai miega. Pakanka pasakyti
garsesná þodá – ir jis tuoj pat pabunda. Taigi genties nariai vengë garsiai
kalbëtis vienas su kitu. Buvo tikima, kad dievas gali pabusti, išgirdæs piktà
þodá, todël genties nariai visaip tokiø þodþiø vengë. Nebuvo reaguojama á
kitø þmoniø padarytas klaidas ir netgi svetimo turto pasisavinimà1.

Tokiomis sàlygomis agresyvesnis þmogus sunkokai galëjo prisitaikyti gy-
venti šioje gentyje. Tokiø þmoniø bijota (mat gali paþadinti pykèio dievà),
todël jie buvo vejami iš genties.

Visiškai priešingas kitø Centrinës Amerikos genèiø poþiûris á kovà,
pyktá, lenktyniavimà. Nuo pat vaikystës genèiø nariai buvo pratinami kovo-
ti, priešintis.

Visuomenës reikalavimø ir toje visuomenëje gyvenanèio þmogaus as-
menybës santyká paanalizuosime remdamiesi þymaus dabarties filosofo ir
psichologo E. Frommo (1990–1980) socialinio charakterio koncepcija. Šià
koncepcijà jis pirmà kartà iðdëstë knygoje „Pabëgimas nuo laisvës” (1941).

Socialinis charakteris, anot E. Frommo, – tai „asmenybës bruoþø visu-
ma, kuri yra tam tikros socialinës grupës nariø daugumos charakterio pa-
grindas, branduolys. Šis visuomenës daugumai bûdingas arba tam tikros
socialinës grupës tipiškas charakteris yra suformuotas tos visuomenës (arba
atskiros socialinës grupës) gyvenimo sàlygø, istorinës praeities ir reikalavi-
mø, kurie keliami jos nariui”2. Pagrindinë socialinës asmenybës paskirtis –
skatinti individà elgtis taip, kaip bûtina ir pageidaujama šioje visuomenëje.

Konkretaus þmogaus likimas, jo problemos labai priklauso nuo to, ar jo
charakteris panašus á tà tipiðkà „socialiná charakterá”3. „Jeigu þmogaus cha-
rakteris nelabai skiriasi nuo socialinio, ðio þmogaus norai (motyvai) skatina
já daryti tai, kas bûtina ir pageidaujama ðios visuomenës sàlygomis. Pavyz-
dþiui, polinkis taupyti, piktinimasis pinigø švaistymu bûdingas smulkiems
krautuvininkams, kuriems ekonomija ir taupumas yra tiesiog išlikimo sàly-

                                                     
1 Morley S. G. The Ancient Maya. – Stanford, 1956. P. 34–35.
2 Fromm E. Escape from Freedom. – New York, 1965.
3 Ten pat. P. 308.
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ga. Þmogui, kuriam bûdingas taupumas, taupymas teikia ne tik praktinës
naudos, bet ir didelá psichologiná pasitenkinimà”. Tuo nesunku ásitikinti
stebint ðeimininkæ, kuri dþiaugiasi dviem turguje sutaupytais centais taip,
kaip kitas þmogus, turintis kitokià asmenybës struktûrà, dþiaugtøsi
kûniðkais malonumais1.

Paprastai visuomenës nariø daugumai bûdingos asmenybiø struktûros,
kurios yra gana panaðios ar bent labai nesiskiria nuo socialinës asmenybës.

Taèiau tam tikros (daþniausiai nedidelës) gyventojø dalies charakteriai
turi esminiø skirtumø. Tokiø þmoniø norai nesutampa su visuomenës rei-
kalavimais. Jiems daþnokai tenka išeikvoti daug jëgø, kad prisitaikytø prie
visuomenës. Pavyzdþiui, labai agresyviam þmogui daug sunkiau laikytis vi-
suomenës normø, kurios draudþia arba riboja pykèio priepuolius. Tokiam
þmogui gerokai daþniau negu kitiems tenka prikàsti lieþuvá, kad nepasakytø
ðiurkðtaus þodþio, arba, kaip þinomam milijonieriui H. Fordui, daug kartø
per dienà kalti sau: „turëk begalinæ kantrybæ”. Toks þmogus konfliktinëje
situacijoje daug daþniau nesusivaldo negu kuris kitas. Tai tam tikro indivi-
do esminis asmenybës skirtumas (nukrypimas) nuo standartinës asmeny-
bës.

3. Socialinës kontrolës teorijos

Asmenybës teorijos autoriai mano, kad nusikaltimo prieþastis slypi in-
divide, jo ypatumuose. Jeigu individas neturëtø specifiniø, nusikalsti skati-
nanèiø bruoþø, bûtø „kaip visi”, tai jis (taip pat „kaip visi”) nedarytø nusi-
kaltimø.

Socialinës kontrolës teorijos kûrëjai manë, kad nusikaltimo prieþastis
yra bûtent tai, kas individui trukdo daryti nusikaltimus. Pagrindinë jø idëja
– natûralu, kad þmonës nori daryti nusikaltimus. Tiek „ypatingi þmonës”
(kaip minëti psichopatai), tiek ir eiliniai pilieèiai retsykiais susiduria su
stipria pagunda paþeisti ástatymà. Jie taip ir darytø,jeigu visuomenë netu-
rëtø specialiø socialiniø mechanizmø þmonëms sulaikyti nuo nusikaltimø
darymo. Tas mechanizmas vadinamas socialine kontrole. Todël padidëjæs
nusikaltimø skaièius siejamas su to mechanizmo gedimu arba susilpnëjimu.

Negalima teigti, kad tai visai nauja mintis. Nuomonë, kad bûtent spe-
cialioms visuomenës priemonëms, institucijoms, veiksmams tenka pagrin-
dinis vaidmuo sulaikant þmones nuo nusikaltimø, sena kaip pasaulis.

Visi valdovai ir imperatoriai buvo intuityvûs šios idëjos šalininkai. Jie
tikëjo, kad reikia kruopšèiai kontroliuoti bei priþiûrëti, ar þmonës laikosi
ástatymø, ir negailestingai bausti, jeigu jie to nedaro. Jeigu nusikaltimø
skaièius padidëdavo, jie manë, kad kontrolë yra nepakankama, kad per

                                                     
1 Fromm E. Escape from Freedom. P. 310.
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daug yra þmoniø, kuriems pavyksta nusikalsti ir likti neišaiškintiems. Iš to
buvo daroma tik viena išvada: reikia sustiprinti kontrolæ bei prieþiûrà ir
taip sulaikyti þmones nuo nusikaltimø.

Protingiausi iš tø vadovø siekë, kad ne tik kriminalinë justicija, bet ir vi-
suomenë aktyviai dalyvautø kontroliuojant pilieèiø elgesá, nepaliekant ga-
limybës padaryti nusikaltimà. Buvo reikalaujama, kad ir visa visuomenë
palaikytø kriminalinës justicijos pastangas, kad kiekvieno padoraus, dievo-
baimingo karaliaus pavaldinio šventa pareiga yra padëti išaiškinti ástatymo
paþeidëjus. Pats nepranešimas apie þinomà nusikaltimà daugelyje šaliø taip
pat buvo nusikaltimas.

Ne tik tironai, bet ir nemaþai tikrø demokratø tikëjo, kad tik specialios
visos visuomenës pastangos sulaiko þmones nuo nusikaltimø.

Pavyzdþiui, garsus anglø filosofas Gobsas teigë, kad blogiausia, kas gali
nutikti visuomenei, yra, kai kiekvienas vadovaujasi tik savo norais, ir niekas
nieko nekontroliuoja. Tai neišvengiamai tampa chaosu, visø kova su visais.
Tai taip baisu, kad net blogiausia tironija yra geriau negu toks niekieno
netramdomø norø, instinktø viešpatavimas visuomenëje.

Socialinës kontrolës idëjos visada buvo ir dabar labai populiarios ir, aiš-
ku, nesiremia kriminologijos þiniomis. „Kaþkà reikia daryti”, – sako šios
idëjos autoriai, suþinojæ apie naujà nusikalstamumo bangà. Taip sakydami
jie daþniausiai omenyje turi kaip tik kriminalinës justicijos ir visuomenës
veiklà kontroliuojant nusikalstamumà – išaiškinant ástatymo paþeidimus .

Taigi visi jie ásitikinæ, kad nuo nusikaltimø asmenis sulaiko specialus vi-
suomenëje egzistuojantis elgesio kontrolës mechanizmas, kuris padeda
išaiškinti ástatymo paþeidimus.

Kriminologinës socialinës kontrolës teorijos bando rasti ir plëtoti racio-
nalø šiø idëjø grûdà. Jø dëmesio centre individas, kuris jauèia pagundà pa-
daryti nusikaltimà, ir tos socialinës ir psichologinës jëgos, kurios já nuo to
sulaiko. Yra keletas socialinës kontrolës teorijø. Šiø teorijø atstovai skir-
tingai suvokia šá mechanizmà. Pirmosios socialinës kontrolës teorijos ban-
dë pagrásti paèià idëjà, parodyti socialinës kontrolës reikšmæ stabdant nusi-
kalstamumà, tolesnës – nagrinëjo socialinës kontrolës struktûrà ir mecha-
nizmus.

Socialinë kontrolë ir socialiniai instinktai (E. Durkheim)

Šios krypties teorijø pradininku laikomas prancûzø sociologas E. Durk-
heimas. Jo teorijoje ypaè svarbus buvo terminas „anomija”.

E. Durkheimas teigë, kad þmogaus fiziniai ir psichiniai poreikiai regu-
liuojami visiškai skirtingai. Fiziniai (kûno poreikiai) reguliuojasi patys. Pa-
vyzdþiui, kai þmogus soèiai pavalgo, alkis praeina savaime. Þmogus negali
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suvartoti daug daugiau, negu jam reikia. Kûnas pats priešinasi maisto per-
tekliui.

Visiškai kitaip yra su vadinamaisiais socialiniais poreikiais – turto,
prestiþo, valdþios. Jie patys nesireguliuoja. Jie turi bûti sureguliuoti visuo-
menës pastangomis. Tai visuomenë turi uþtikrinti, kad šie poreikiai nebûtø
per stiprûs.

Patys savaime socialiniai poreikiai yra „neprisotinamos bedugnës”. E.
Durkheimas árodinëjo, kad absoliuti laisvë, kai individo jausmai neregu-
liuojami, yra didþiausias pavojus þmogui.

Nusikalstamumas, E. Durkheimo nuomone, tai tik viena iš daugelio
ámanomø þmogaus reakcijø á anomijos sàlygas. Nereguliuojami ir neval-
domi þmogaus jausmai vienais atvejais gali bûti nukreipti prieš kitus þmo-
nes, kitais – prieš save patá. Taip E. Durkheimas paaiškina tam tikrà savi-
þudybiø dalá. 1

Taigi E. Durkheimas nusikalstamumo prieþastis aiškina labai paprastai:
kur nepakanka socialinës kontrolës, ten prasideda anomija. Viena iš ano-
mijos apraiškø yra nusikaltimai.

Anomijos lokalizacija (C. Shaw ir H. McKay)

Anomijos, kaip socialinio reguliavimo stokos, idëja buvo pritaikyta ir
išplëtota vëliau, ypaè amerikieèiø pastangomis.

C. Shawas ir H. McKay (1931, 1942) atliko keletà „nusikaltimø geogra-
fijos” tyrimø. Jie tyrinëjo, kaip ávairûs socialinës dezorganizacijos poþymiai
pasireiškia didelio miesto teritorijoje.

Tuo laikotarpiu JAV nusikalstamumo epicentras buvo miesto centras.
Èia buvo daugiausia pramonës ámoniø ir daug senø, neremontuojamø ir
pigiø namø. Bûtent èia ryškiausiai pasireiškë ávairiausi socialinës dezinteg-
racijos poþymiai – valkatavimas, dþiova, psichikos sutrikimai, skurdas, su-
augusiøjø ir nepilnameèiø nusikalstamumas. Bûtent èia pasireiškë visos E.
Durkheimo aprašytos anomijos. Tai buvo „anomijos regionas”.

C. Shawas ir H. McKay pabandë patikslinti, kokie ávairiø „anomijos re-
gionø” poþymiai yra labiausiai susijæ su nusikalstamumu.

Jie nustatë, kad trys regiono charakteristikos yra itin svarbios: tai regio-
no ekonominë padëtis, mobilumas (gyventojø kaita) ir gyventojø ávairovë.
Šiø poþymiø ir nusikalstamumo ryšá šie kriminologai aiškino remdamiesi E.
Durkheimo idëjomis. Jø nuomone, tiek þemas gyvenimo lygis, tiek didelis
gyventojø mobilumas bei jø ávairovë silpnina socialinæ kontrolæ.

                                                     
1 Durkheim E. Suicide. – Glencoe: Free press, 1897. P. 247.
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Ávairûs anomijos poþymiai, pasireiškiantys vienoje vietoje, ir sukuria tas
„nusikalstamumo zonas”, kurios vaidina pagrindiná vaidmená didinant nu-
sikalstamumà bei komplikuojant bendrà kriminalinæ padëtá.

Nusikalstamos jaunimo grupuotës (gangai) (F. Thrasher)

Šiek tiek vëliau tyrimus atliko kitas þymus amerikieèiø kriminologas F.
Thrasheras (1937). Jo tyrimø objektas buvo jaunimo gangai. Šie gangai
buvo paplitæ vargingiausiuose regionuose.

Tirdamas juos F. Thrasheras bandë atsakyti á svarbø klausimà: kodël
þmonës „paklûsta” socialinei kontrolei. Tyrëjas rëmësi kito kriminologo W.
Thomo keturiø poreikiø koncepcija. Ši teorija teigia, kad socialinë aplinka,
kurioje gyvena þmogus, turi sugebëti patenkinti bent keturis svarbiausius jo
norus – naujø áspûdþiø, saugumo, simpatijos bei pripaþinimo. Jeigu šie no-
rai patenkinami, atsiranda prielaidos, kad ta aplinka vykdytø ir socialinæ
kontrolæ. Intuityviai aišku, kad kontroliuoti mus gali tik tie þmonës, nuo
kuriø mes priklausome, tai yra nuo kuriø priklauso mûsø galimybë paten-
kinti visus tuos poreikius.

Jaunimo gangai tikrai atsiranda ten, kur aplinka: šeima, mokykla, vieti-
në bendruomenë nieko neduoda jaunimui, netenkina šiø svarbiausiø po-
reikiø. Nieko nuostabaus, kad jaunimas stengiasi nepriklausyti nuo
„padorios visuomenës” ir nepaklusti jos socialinei kontrolei. Tyrinëtojai
parodë, kad gangai atsiranda ten, kur silpna šeima, kaimyniniai ryšiai, kur
jaunimo energija nenukreipiama á kokià nors visuomenei naudingà veiklà.
Trûkstant socialinës kontrolës, individo poreikiai tampa nevaldomi ir tada
daromi nusikaltimai.

Kartu gangø gyvenimo tyrimai parodë, kad susilpnëjusi socialinë kon-
trolë nebuvo vienintelë jø atsiradimo prieþastis.

Viena vertus, gangai tikrai buvo šiø rajonø jaunimo reakcija á susilpnë-
jusià socialinæ kontrolæ. Taèiau gangai ne tik išlaisvina jaunimà iš visuome-
nës kontrolës, bet patys yra nauja socialinës kontrolës forma bei poreikiø
tenkinimo organizacija. Èia jaunas þmogus, vargingo rajono gyventojas,
gauna tai, ko jam negali duoti šeima ir visuomenë – pripaþinimà. Todël
nusikalstamos grupës pasidaro svarbios jam, o jis priklausomas nuo jø, pa-
siduodantis jø kontrolei.

Taigi „šventa vieta nebûna tušèia”. F. Thrasheras parodë, kad jaunimo
gangai nustato savo nariams gana grieþtas elgesio taisykles. „Garbës”,
„vyriškumo”, „draugystës” reikalavimai èia tokie pat besàlygiški, kaip ir
ástatymo reikalavimai visuomenëje. Tas, kà C. Shawas ir H. McKay laikë
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socialinës kontrolës stoka, iš tikrøjø buvo vienos socialinës kontrolës for-
mos (ástatymo) pakeitimas kita (antisocialinës grupës „ástatymais”).
Prostitucija. Visuomenës kontrolë ir jos vaidmuo skatinant nusikaltimus

(W. I. Thomas)

Plëtojant socialinës kontrolës sampratà ne maþiau svarbûs buvo W. I.
Thomo tyrimai. Jis tyrinëjo prostitucijà, ypaè vargingiausiuose rajonuose.
Tuo metu Amerikos miestuose buvo prostitucijos augimo banga. W. Tomo
dëmesá patraukë šio reiškinio ir socialinës kontrolës turinio ryšys. Iki jo
tyrimo socialinë kontrolë buvo suprantama kaip kaþkas pastovaus, kas vi-
sada sulaiko þmones nuo nusikaltimø. W. I. Thomo tyrimai parodë, kaip
socialinës kontrolës reikalavimai keièiasi ir kad jie gali tapti veiksniais,
skatinanèiais þmones smerktinai elgtis.

Knygoje „Nepritaikytos merginos” jis paneigë stereotipiná prostitucijos,
kaip reiškinio, kuris paþeidþia reikalavimus visuomenës nariui, šiuo atveju
moteriai, sampratà. Jis atskleidë, kad iš tikrøjø didelæ átakà didëjanèiam
prostitucijos mastui turëjo kaip tik visuomenës reikalavimai, tiksliau jø po-
kyèiai.

W.Thomas parodë, kad moters elgesys visada daugiau ar maþiau pri-
klauso nuo to, kaip suprantamas pats moteriškumas. Socialiniai procesai,
vykstantys dideliuose miestuose, tokiuose kaip Èikaga, keièia moteriškumo
sampratà.

Ypaè tai lieèia jaunas moteris. Reikalavimai, kurie buvo siejami su mo-
ters ir moteriškumo samprata (pvz., skaistumas), praranda savo prasmæ.
Kartu lytis ágyja naujà reikšmæ.

Esant ribotoms ekonominëms galimybëms lytis panaudojama kaip bû-
das kitiems savo norams tenkinti. Šiuo metu tai – jaunos moters
„kapitalas”1. Seksas tapo bûdu, kuriuo vargingø regionø moterys galëjo
pasiekti tai, kà laikë svarbiausiais socialiniais poreikiais: saugumà, naujø
áspûdþiø ir simpatijos. Tyrinëdamas motyvus, kodël moterys griebiasi pro-
stitucijos, W. Thomas parodë, kad jos siekia to, ko reikalauja visuomenë,
kas suteikia prestiþà. Taigi jos paþeidþia vienus socialinës kontrolës reika-
lavimus siekdamos kitø.

Taigi visø šiø autoriø dëmesio centre yra tai, kà galëtumëme pavadinti
„individualiu socialinës kontrolës mechanizmu”. Tai bûdai, kuriais visuo-
menë uþtikrina, kad kiekvieno atskiro individo elgesys atitiktø visuomenës
reikalavimus. Jie yra tos nuomonës, kad nusikaltimai daromi, kai tas me-
chanizmas sutrinka (pvz., vargingiausiuose miesto rajonuose) arba keièia
savo turiná ir tiesiogiai arba netiesiogiai skatina nusikalstamumà.

                                                     
1 Thomas W. I. Unadjusted girl. – New York: Harper and Row. 1967. P. 98.
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Taigi E. Durkheimas ir jo pasekëjai išplëtojo socialinës kontrolës kon-
cepcijà. Jie parodë jos reikšmæ (E. Diurkheim), lokalizacijà (C. Show), psi-
chologiná pagrindà (F. Thrasher), bûdus, kuriais ji gali (kad ir netiesiogiai)
skatinti nusikalstamumà.

4. Socialinës kontrolës neutralizacijos teorijos
(E. Sutherland, D. Cressey, D. Matza, T. Hirshi)

E. Durkheimas ir jo pasekëjai labiausiai stengësi suprasti socialinës
kontrolës, kuri veikia þmogø, reikšmæ ir struktûrà. Pats þmogus jø teorijose
buvo tik pasyvus socialinës kontrolës objektas. Jei socialinë kontrolë stipri,
þmogus paklûsta jai. Jeigu kontrolë silpna, jis elgiasi taip, kaip jam liepia jo
prigimtis.

Neutralizacijos teorijos autoriai E. Durkheimo ir jo pasekëjø teorijà
plëtojo toliau. Jie nagrinëjo, kaip þmogus reaguoja á socialinæ kontrolæ:
parodë, kaip savo veiksmais þmogus gali priešintis jai, keisti jos turiná, su-
silpninti jos poveiká sau.

Neutralizacijos teorijos autoriai teigë, kad þmonës reaguoja á socialinæ
kontrolæ (kaip ir visus kitus pasaulio reiškinius) aktyviai ir gana ávairiai.
Ypaè svarbus yra individualus bûdas, kaip socialinës kontrolës reikalavimai
interpretuojami atsiþvelgiant á situacijà.

Kaip nusikaltëlis suvokia nusikaltimo situacijà (E. Sutherland)

E. Sutherlandas, vienas iš þymiausiø XX a. kriminologijos lyderiø, teigë,
kad þmonës elgiasi nusikalstamai, tik jeigu jie randa bûdà apibrëþti (su-
vokti) toká elgesá kaip priimtinà. E. Sutherlandas manë, kad daþniausiai
þmogus tokiø bûdø neatranda pats, o mokosi jø iš þmoniø, su kuriais dau-
giausia bendrauja.

Dori þmonës smerkia nusikaltimus ir þmones, kurie juos daro. Taèiau
kitai gyventojø daliai viskas atrodo kitaip. Tai, kà dorieji vadina nusikalti-
mu, šie, antrieji, vadina ir supranta kaip „pasilinksminti”, „gauti”, „atsi-
lyginti”. Þmogus, E. Sutherlando nuomone, neišsiugdo šiø poþiûriø á nusi-
kaltimà, o jø išmoksta. Pagrindinë diferentinës asociacijos teorijos hipotezë
yra, kad kriminalinio elgesio mokomasi „asociacijoje” (t.y. bendraujant) su
tais, kas toká elgesá vertina teigiamai, ir kartu bûnant atskirtam nuo tø, kas
já vertina neigiamai.
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Jeigu þmogui tenka bendrauti ir su vienais, ir su kitais, viskas priklauso
nuo to, su kuo bendraujama glaudþiau. Taigi asmuo tam tikroje situacijoje
veikia nusikalstamai tik tada, jeigu skatinanèiø nusikalstamà elgesá asmenø
yra daugiau negu jam nepritarianèiø”1.

E. Sutherlando tyrimo objektas buvo verslo þmonës bei valstybës valdi-
ninkai. Jis parodë, kaip jie paþeidinëja ástatymus, kartu šventai tikëdami,
kad ástatymas reikalingas ir turi bûti vykdomas.

E. Sutherlandas nustatë, kad labai svarbu, kaip šie þmonës suvokia situ-
acijas, kuriose galima padaryti ástatymo paþeidimà.

Pirmiausia prieš paþeidþiant ástatymà poelgis ávardijamas taip, kad jis
neatrodytø nusikaltimas. Kartu „apgaudinëjama” socialinë kontrolë ir
neutralizuojamas jos poveikis. E. Sutherlandas apibendrino bûdus, kuriais
tai daroma. Tarp verslo þmoniø yra paplitæ savotiški stereotipiniai teiginiai,
kurie „leidþia” nusiþengti ástatymams, kai to reikalauja verslo interesai.

E. Sutherlandas pateikia ryškiausiø jø pavyzdþiø. Paþeisdami ástatymus
verslo þmonës sau ir kitiems stereotipiškai pasiteisina: „biznis yra biznis”,
„svarbu ne tai, kaip jus gavote savo pinigus, o tai, kà jûs su jais darote”,
„versle veikia dþiungliø ástatymai”, „þmogus uþsiima verslu ne tam, kad
taupytø savo nervus” ir panašiai.

E. Sutherlandas mano, kad ši „verslo ideologija” aktyviausiai plëtojama
ten, kur þmonës sugeba atsiriboti nuo tø, kurie gali su jais nesutikti. Þmo-
nës, kurie nepritaria tokiai verslo praktikai ir vadina jà nusikalstama, daþ-
niausiai apšaukiami „komunistais” arba „socialistais” ir jø nuomonës ne-
paisoma.

Respektabiliø þmoniø nusikaltimai (D. Cressey)

D. Cressey savo knygoje „Kitø þmoniø pinigai” bandë toliau plëtoti E.
Sutherlando idëjas. Kaip ir E. Sutherlandas, jis tyrë respektabiliø þmoniø
nusikaltimus. Jis taip pat gilinosi, kaip potencialus nusikaltëlis pervardija
veiksmus, kurie yra potencialus nusikaltimas, sugalvoja, kaip pateisinti nu-
sikaltimà.

Jis gilinosi, kaip tai ávyksta, kaip veikia socialinës kontrolës neutraliza-
vimo mechanizmas. D. Cressey nuomone, turi bûti keletas sàlygø, kad pra-
sidëtø nusikalstamø veiksmø ir paties nusikaltimo redefinicija.

Pirmiausia individui turi bûti pareikštas finansinis pasitikëjimas, tai yra
jis turi tvarkyti svetimas lëšas ir galëti nesunkiai bent dalá jø pasisavinti.

Antroji sàlyga – jo asmeninës finansinës problemos: jam labai reikalingi
pinigai: didelës skolos, brangi meiluþë, bûtinybë vaizduoti turtuolá. Labai
svarbi ir treèioji aplinkybë – turi bûti problema, apie kurià neþino aplinki-
                                                     

1 Sutherland E. White collar crime. – New York, 1949. P. 234.
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niai (problemø turinèiais þmonëmis pasitikima maþiau). Paprastai slepiama
problema, kuri yra tokia rimta, kad jos negalima aptarinëti su kitais, indivi-
das negali pasinaudoti aplinkiniø pagalba jà spræsdamas.

Dar vienas veiksnys – laikas. Kuo ilgiau þmogui reiškiamas finansinis
pasitikëjimas ir kartu jis turi problemø, tuo didesnis darosi nusikaltimo
pateisinimo poveikis. Tai nesunku suprasti. Þmogus beviltiškai kovoja su
savo problema, apgalvoja ávairiausius bûdus, kaip gauti pinigø doru bûdu.
Kartu jis visà laikà þino, kad labai paprastai gali gauti reikalingø lëšø nedo-
ru bûdu. Aišku, kad já kamuoja nuolatinës mintys, kaip bûtø galima išnau-
doti aplinkiniø pasitikëjimà, kad išspræstø problemà.

Šios mintys paþadina kaltës jausmà. Šis jausmas trukdo padaryti taip,
kaip jam bûtø naudingiausia ir paprasèiausia.

Atsikratyti kaltës jausmo padeda situacijos redefinicija.
Štai kai kurie D. Cressey aprašyti sàþinæ nuraminantys samprotavimai.
„Kai kurie didþiai gerbiami pilieèiai iš pradþiø laikinai pasinaudodavo

kitø þmoniø pinigais”.
„Visi þmonës vagia, kai patenka á tikrai sunkià padëtá”.
„Aš noriu tik laikinai pasinaudoti tais pinigais, taigi aš tik skolinuosi, o

ne vagiu”.
„Aš bandþiau gyventi dorà gyvenimà, taèiau tai sukëlë tik problemø,

taigi tegu eina tas dorumas po velniø”1.
Nors D. Cressey tyrinëjo „respektabiliø þmoniø nusikaltimus”, jis tvirti

tikëjo, kad jo pastebëti reiškiniai yra paplitæ daug plaèiau ir vaidina nemaþà
vaidmená ir kitø nusikaltimø etiologijoje.

Pagrásti šià mintá ir apibendrinti tuos sàþinës „neutralizavimo bûdus”
siekë du amerikieèiø kriminologai G. Sykes ir D. Matza.

Sàþinës neutralizavimo mechanizmai (G. Sykes ir D. Matza)

Tirdami nusikaltëliø paaiškinimus, kaip ir kodël jie padarë nusikalti-
mus, G. Sykes ir D. Matza parodë, kad minëti samprotavimai yra gan uni-
versalûs. Juos gana daþnai pateikdavo skirtingø visuomenës sluoksniø at-
stovai.

Iš to G. Sykes ir D. Matza darë išvadà, jog E. Sutherlandas ir D. Cres-
sey yra teisûs teigdami, kad visø visuomenës nariø doroviniai ásitikinimai
gana panašûs ir visi smerkia nusikaltimus. Tik taip buvo galima paaiškinti,
kodël visi taiko socialinës kontrolës neutralizavimo mechanizmus.

G. Sykes ir D. Matza, be to, nustatë, kad sàþinës neutralizavimo me-
chanizmai ne tik sudaro galimybæ padaryti vienà nusikaltimà – tai padeda
                                                     

1 Cressey D. Other People's Money: A Study of the Social Psychology of Embezzlement,
Glencoe: Free Press.. 1971.
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apskritai pereiti prie nusikalstamo gyvenimo stiliaus, tai yra bendravimo su
þmonëmis, kurie daro nusikaltimus, perimti jø poþiûrá á nusikaltimus ir
kriminalinæ justicijà.

G. Sykes ir D. Matza apibendrino daugybæ nusikaltimo padarymà patei-
sinanèiø samprotavimø. Jais remiantis buvo suformuluotos penkios garsio-
sios sàþinës neutralizavimo technikos teorijos.

Atsakomybës neigimas. Teisës paþeidëjai vaizduoja save kaip bejëgius,
išoriniø jëgø valdomus þmones (pvz., vaikystëje manæs nemylëjo tëvai, blo-
gi buvo mano draugai ir aplinka). Pagrindinis tokiø þmoniø argumentas –
aš ne nusikaltëlis. Mane toká padarë gyvenimas, nuo manæs nepriklausan-
èios jëgos.

Þalos neigimas. Nusikaltëliai teigia, kad jø nusikaltimas iš tikrøjø nie-
kam nepadarë didesnës þalos. Vandalizmas buvo viso labo „išdykavimas”,
svetimos mašinos nuvarymas – tai tik „pasiskolinimas”, o kûno suþalojimas
–„mudviejø ginèas”.

Aukos neigimas. Nusikaltëliai traktuoja save kaip keršytojus bei kovo-
tojus uþ teisybæ, o aukos paverèiamos piktadariais. Nusikaltëlis vaizduoja
save kaip legendiná Robinà Hudà, kuris atima iš turtuoliø ir atiduoda var-
gingiesiems.

Smerkianèiøjø pasmerkimas. Nusikaltëliai teigia, kad tie, kas juos
smerkia, iš tikrøjø yra tik veidmainiai, kurie patys daro nusikaltimus, tik
geriau moka juos nuslëpti.

Apeliacija á svarbesnes pareigas. Nusikaltëliai teigia esà draskomi
prieštaringø reikalavimø: iš vienos pusës – visuomenë bei ástatymas, iš kitos
– šeima, draugai. Teigiama, kad draugai ir šeima yra daug svarbesnë parei-
ga nei ástatymas.

Neutralizacijos teorijø autoriai iš esmës praplëtë mûsø suvokimà, kodël
nuo nusikaltimø nesulaiko net ir grieþèiausia socialinë kontrolë.

Respektabiliems þmonëms sàþinës neutralizuoti nereikia
(G. Nettler)

G. Sykes ir D. Matzos apibendrinimas padarë labai didelá áspûdá tiek
kriminologams, tiek visuomenei.

Klasifikacija greitai pasidarë plaèiai þinoma. Atrodë, pagaliau rastas at-
sakymas á klausimà, kodël nusikaltimø padaro net labai padorûs þmonës.
Atsirado nemaþai tyrinëtojø, kurie siekë nustatyti, kaip tie mechanizmai
veikia konkreèiø þmoniø gyvenime, jiems stojant á nusikalstamà kelià.

Ir, kaip visada, paaiškëjo, kad gyvenime viskas buvo ir paprasèiau, ir su-
dëtingiau negu teorijoje.
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G. Nettleris ištyrë šešiø Kanados „respektabiliø þmoniø”, kurie buvo
kalinami uþ sukèiavimà labai plaèiu mastu (nuo 60 000 iki 300 000 tûkst.
doleriø), kelià á nusikaltimà. Tarp jø buvo du advokatai, viena buhalterë,
viena banko kasininkë, vienas socialinis darbuotojas ir vienas verslo kon-
sultantas.

Pokalbiai su šiais þmonëmis parodë, kad toli graþu ne visada „sàþinës
neutralizavimo mechanizmai” turëjo bent kiek pastebimà átakà priimant
sprendimà daryti nusikaltimus. Daþniausiai šie mechanizmai pradëdavo
veikti daug vëliau, kai asmuo jau bûdavo suimtas. Pokalbiai nepatvirtino,
kad sàþinës nuraminimo mechanizmø atsiradimas visada sietinas su didelës
asmeninës problemos buvimu.

Tik vienu atveju tokia problema iš tikrøjø buvo. Visais kitais atvejais
viskas buvo šiek tiek paprasèiau. Individas tiesiog susidurdavo su galimybe
nenubaustas pasisavinti kitø þmoniø pinigus. Labai didelës finansinës pro-
blemos tie þmonës daþniausiai neturëjo, bet kiekvienu atveju buvo kaþkoks
didelis „noras”. Galimybë pasisavinti pinigus suþadindavo vaizduotæ. Kil-
davo puikiø idëjø, kà jis galëtø daryti su pinigais, kurie „patys eina á ran-
kas”. Tai buvo galimybë ásigyti kà nors labai trokštamo, ko paprastai indi-
vidas negalëtø ásigyti.

Kiekvienu atveju labai svarbu buvo „galimybë” – bûdas pasisavinti pini-
gus beveik be rizikos.

Dar vienas svarbus dalykas, paskatinæs padaryti nusikaltimà, buvo lai-
kas. Dviem atvejais galimybë pasisavinti pinigus egzistavo daug metø, kol
pagaliau tiriamieji nebegalëjo daugiau priešintis pagundai. Kaip rašo G.
Nettleris, tam, kad tiriamieji galëtø priešintis pagundai, reikëjo, kad jø gy-
nyba bûtø daug stipresnë arba jø norai daug silpnesni (þr. „Visuomeninio
turto pasisavinimas”).

Visuomeninio turto pasisavinimas1

Jaunas socialinis darbuotojas tvarkë lëšas, skiriamas vargingiems gy-
ventojams šelpti. Tø lëšø panaudojimas faktiškai buvo nekontroliuojamas.
Šiam socialiniam darbuotojui nebuvo jokios kliûties teikti tuos pinigus ne-
egzistuojantiems klientams. Septynerius metus jis priešinosi šiai pagundai,
kol galø gale pasidavë.

Aštuonerius metus iki suëmimo jis kasmet pasisavindavo po 25 000 do-
leriø.
                                                     

1 Pagal Nettler G. Embezzlement without Problems / British Journal of Criminology. Vol.
14 (1). P. 70-77.
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Tiek E. Durkheimas bei jo pasekëjai, tiek neutralizacijos teorijos kûrë-
jai stengiasi nustatyti, kokià átakà turi susilpnëjusi socialinë kontrolë nusi-
kalstamumui, kokie þmoniø poþiûriai á socialinæ kontrolæ jà susilpnina.

Socialinë kontrolë ir socialiniai ryšiai.
Socialinës kontrolës veikimo prielaidos

Socialinës kontrolës ryšiai (T. Hirshi)

T. Hirshi ir jo pasekëjai irgi bando paaiškinti, kaip veikia socialinë kon-
trolë. Tai socialinës kontrolës teorija. Taèiau jos dëmesio centre tik vienas
(nors itin svarbus) klausimas – kodël socialinë kontrolë apskritai turi po-
veiká.

Anksèiau minëti kriminologai manë esà savaime aišku, kad jeigu socia-
linës kontrolës mechanizmas nëra „paþeistas” taip, kaip, pavyzdþiui, var-
gingiausiuose Èikagos rajonuose, kuriuos tyrë C. Shawas ir H. Mckay, arba
jos veikimas nëra susilpnintas „sàþinës nuraminimo mechanizmais”, socia-
linë kontrolë turi veikti gerai ir nusikaltimø neturëtø bûti.

T. Hirshi teorijos atstovai tuo abejoja. Jø nuomone, kontrolë gali bûti
gera, bet þmogus vis dëlto gali jai nepaklusti.

T. Hirshi ir jo pasekëjai nesistebi, kad individas bando išsilaisvinti iš so-
cialinës kontrolës poveikio. Tai, jø nuomone, visiškai suprantamas noras,
nes socialinë kontrolë trukdo þmogui daryti tai, kà jis norëtø. Þmogus visa-
da siekia išsilaisvinti iš to, kas jam trukdo.

Paaiškinimo reikalauja ne tie atvejai, kai þmogus ávairiomis priemonë-
mis (taip pat ir „sàþinës neutralizavimo” bûdais) siekia išsilaisvinti iš socia-
linës kontrolës. Tai natûrali jo reakcija á bet koká apribojimà. Paaiškinimo
reikalauja priešingi atvejai, kai þmogus paklûsta socialinës kontrolës rei-
kalavimams.

Taigi T. Hirshi ir jo pasekëjai bando atsakyti á klausimà, koks yra þmo-
gus, kuris paklûsta socialinei kontrolei, nesiekia iš jos išsilaisvinti.

Tai toli graþu ne bausmës baimë, á kurià tiek vilèiø dëjo ástatymø leidë-
jas. Iš tikrøjø þmogus paklûsta socialinës kontrolës reikalavimams visai dël
kitø prieþasèiø.

T. Hirshi aprašë keturias iš jø.
Prisirišimas (attachment). Turimas omenyje prisirišimas prie þmoniø,

kurie mums svarbûs. Tai pirmiausia gali bûti šeimos nariai, artimieji, drau-
gai. Nors mes visada skaudiname þmones, kuriuos mylime, teigia T. Hirshi,
taèiau noras to nedaryti ir apsaugoti juos nuo išgyvenimø verèia individà
elgtis taip, kaip reikalauja visuomenë.
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Teisës paþeidimas – tai veiksmas, prieštaraujantis mums svarbiø þmoniø
norams ir viltims. Neturëti socialiniø ryšiø reiškia bûti nesuvarþytam. „Ne-
prisirišimas – tai laisvë nukrypti”1.

T. Hirshi stengiasi išsiaiškinti, kaip atsiranda toks „prisirišimas prie
mums svarbiø þmoniø nuomonës”. Jis mano, kad socialinës kontrolës ele-
mentas formuojamas vaikystëje. T. Hirshi teigia, kad galutinai jis susifor-
muoja iki aštuoneriø metø. Jeigu iki to laiko nepavyksta išugdyti šio pojû-
èio, tai nepavyksta ir vëliau. Vidinës socialinës kontrolës stoka pasidaro
stabilus asmenybës bruoþas. Toks þmogus yra „nepriklausomas” nuo socia-
linës kontrolës.

Dalyvavimas (commitment) – tai individo gaištamas laikas ir eikvojama
energija, siekiant visuomenës palaikomø tikslø: išsilavinimo, reputacijos,
plëtojant verslà, stengiantis gràþinti skolas.

Visuomenë paprastai teikia individui nemaþai bûdø, kaip jis gali daly-
vauti jos gyvenime, bûti átrauktas á kokià nors veiklà.

Visuomenës narys kaupia turtà, rûpinasi reputacija ir t.t. Tai yra nor-
malaus gyvenimo dalis. Mes nenorëtumëme sukaupto prarasti.

T. Hirshi èia áþiûri savotiškà visuomenës apsaugos nuo nusikaltimø po-
litikà. Skatindama mus kaupti, ji kartu ugdo baimæ prarasti, o socialiniø
normø nepaisymo padariniai kaip tik ir skatina mus bûti sàþiningus.

Taigi mes ne tiek trokštame bûti sàþiningi, kiek bijome, kad bûdami ne-
sàþiningi galime daug netekti.

T. Hirshi lygina du þmones, kurie padarë vienodà nedidelá nusiþengimà.
Vienas iš jø – nedidelio miestelio meras, kitas – to paties miestelio elgeta.
Nors ir vienam, ir kitam paskirta vienoda bausmë (kelioms savaitëms at-
imta laisvë), taèiau meras nubaustas daug þiauriau. Jis praranda viskà: ir
savo reputacijà, ir postà, ir politinës karjeros perspektyvà, ir aplinkiniø pa-
lankumà. Faktiškai jis praranda tai, kà kaupë visà gyvenimà.

Elgeta praranda tik tai, kas nurodyta nuosprendyje – keletà savaièiø
laisvës.

Taigi mero „dalyvavimas” pasireiškia daug labiau. Jis kur kas labiau yra
priklausomas nuo socialinës kontrolës negu elgeta.

Tai reiškia, kad nusikalstamumo problemas sukelia tie, kuriems „be sa-
vo grandiniø, nëra ko prarasti”.

Uþimtumas. Nusikaltimø nedaro þmonës, kurie tam paprasèiausiai ne-
turi laiko. Aišku, turima omenyje, kad þmonës uþsiima tais darbais, kuriuos
leidþia ástatymas.

                                                     
1 Hagan J. Modern criminology. 1987. P. 165.
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Liaudies išmintis visada teigë, kad nieko neveikimas yra visø ydø šalti-
nis. T. Hirshi tyrimai tai patvirtina. Visuomenei naudingais ir apskritai ge-
rais dalykais uþsiëmæs þmogus kuria gërá paèiame savyje.

Tai stiprina jo ryšá su socialine kontrole ir paklusnumà jai.
Aktyvus tikëjimas visuomenës vertybëmis. Èia svarbiausia þodis „akty-

vus”. Daþnai manoma, kad þmonëms, kurie daro nusikaltimus, svarbios
kitokios vertybës negu tiems, kurie jø nedaro.

T. Hirshi parodo, kad tai daþniausiai netiesa. Nusikaltimus daro ne tie,
kam svarbios kitokios negu visuomenei vertybës, bet tie, kas, nors pripa-
þásta šias vertybes, bet pripaþásta pasyviai.

Kuo individas aktyviau prisideda ginant ir átvirtinant šias vertybes, tuo
maþesnë tikimybë, kad jis padarys nusikaltimà.

Kur investuoti gyvenimà? (J. Toby)

T. Hirshi pateiktas klausimas, kas verèia þmones paisyti socialinës kon-
trolës, pasirodë labai svarbus, ir daugelis kriminologø bandë á já atsakyti.
Vieni stengësi nuodugniau panagrinëti tuos ryšius, kuriuos aprašë T. Hirs-
hi, kiti nurodinëjo kitus, papildomus.

Vienas iš þinomiausiø yra J. Toby. Jis prisidëjo plëtojant T. Hirshi daly-
vavimo idëjà.

J. Toby vadina tai „akcijomis” (stake). Jo nuomone, þmogus visuome-
nëje elgiasi kaip verslininkas, kuris siekia kuo geriau investuoti savo laikà,
energijà, viltis ir stengiasi pasirinkti tinkamà investavimo strategijà.

Rinktis jis pradeda dar šeimoje, vëliau tai labai aktualu mokykloje ir
ypaè pasirinkimas svarbus galvojant apie karjerà.

J. Toby teigia, kad Šiaurës Amerikoje visuomenës turtingiausios bei vi-
duriniosios klasës atstovams geriausia investavimo strategija yra konfor-
mizmas – paklusimas visuomenës normoms.

Štai kaip J. Toby aprašo Amerikos turtingiausios visuomenës klasës
vaiko gyvenimo kelià.

Jis gimsta geroje šeimoje, gyvena respektabilioje aplinkoje. Mokytojai já
myli. Jis gauna gerus paþymius ir lengvai pereina iš klasës á klasæ. Socialinës
pergalës suteikia jam pagrástø vilèiø, kad ir toliau já lydës vien laimëjimai.
Baigæs koledþà jis tikisi pradëti verslo arba profesinæ karjerà.

Jeigu jis investuotø savo energijà á butø apiplëšinëjimus, o ne á namø
darbø darymà, jis rizikuotø ir turima gerove, ir ateities perspektyvomis1.

                                                     
1 Toby J. Social desorganisation and stake in conformity: complimentary factors in the

predatory behavior of young hoodlums // Journal of criminal law, criminology and police
science. Vol. 48. P. 12-17.
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J. Toby pabrëþdavo, kad „investavimas á konformizmà” nëra susijæs vien
su klasine visuomenës struktûra. Tai labiau priklauso nuo atskiro þmogaus
ar þmoniø grupës nuostatø.

Geras pavyzdys – kai kurios emigrantø grupës, ypaè þydai, taip pat atvy-
këliai iš Azijos. Atvykæ á JAV jie labai nuoširdþiai „investuoja á konformiz-
mà” ir jau po dešimties metø sugeba áveikti skurdà ir gyventi prabangiai.

J. Toby teigia, kad dabartiniame Vakarø pasaulyje didþiausià átakà, su-
vokiant, kad „verta investuoti á konformizmà”, yra išsilavinimas. Bûtent
mokykloje suformuojama individo nuomonë, kad reikia investuoti á moks-
là, kad tik išsilavinimas garantuoja gerà profesijà ir šviesià ateitá.

J. Toby nuomone, jeigu þmogus išaugo aplinkoje, kur išsilavinimas ne-
vertinamas, jis tikriausiai nebus linkæs „investuoti á ateitá” ir tikëtina, toks
þmogus darys nusikaltimus.

Socialinës kontrolës teorijà patvirtina tyrimai. Daþnai kriminologinë te-
orija atrodo labai átikinama, visiškai nekelia abejoniø. Taèiau atlikus empi-
rinius tyrimus, kurie turëtø jà patvirtinti, teorijos autoriø nuostabai paaiš-
këja, kad laukiamø rezultatø arba nëra, arba jie labai neapèiuopiami. So-
cialinës kontrolës teorija šiuo atþvilgiu yra išimtis – jos teiginius, išvadas,
prognozes patvirtina empiriniø tyrimø duomenys.

10 schema. Nusikalstamumo socialinës kontrolës modelis
(Pagal Wiatrowski et al. 1981, p. 537)

Ilgas ir sëkmingas
mokymasis. Prisirišimas

prie mokyklos

Prisirišimas
prie šeimos ir

tëvø

Aktyvus
tikëjimas

visuomeninëmis
vertybëmis

Socialinë klasë,
kuriai individas

priklauso

Nusikaltimø
padarymas
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Tokius tyrimus atliko Hirshi (1969), I. Nye (1958), Hindelangas (1973),
Jensenas (1969), Lindenas ir Hackleris (1973) ir daugelis kitø.

Visø jø išvadas 1981 m. apibendrino G. Wiatrowskis. Jis sudarë schemà,
kuri parodo socialinës kontrolës ryšiø struktûrà. Þmogus, priklausantis
aukštesniam socialiniam sluoksniui, daþniausiai atkakliai siekia mokslo, yra
prisirišæs prie mokyklos. Be to, šio sluoksnio vaikai daþniau bûna prisirišæ
prie savo šeimos ir tëvø (þr. 10 schemà).

Šis visuomenës sluoksnis labiau smerkia daranèiuosius nusikaltimus. Be
to, tvirtesnis prisirišimas prie šeimos skatina individà perimti šeimos paþiû-
ras, vertybiø sistemà. Tai taip pat maþina tikimybæ, kad jis padarys nusikal-
timà.

5. Socialinës grupës ir nusikalstamumas.
Subkultûros teorijos

(W. Miller, W. Ferracuti, S. Kobrin, A. Cohen)

Visos aptartos teorijos yra gana skirtingos, taèiau vienu poþiûriu jos pa-
našios: jos remiasi prielaida, kad visuomenës poþiûris á nusikaltimus vieno-
das – visuomenë juos smerkia. Tad, jeigu individas vis dëlto padaro nusi-
kaltimà, tai paaiškinama arba jo asmeninëmis savybëmis (asmenybës te-
orijos), arba visuomeniniø vertybiø susilpnëjimu (E. Durkheim, W. Tho-
mas, F. Thrasher), arba mechanizmo, kuris uþtikrina, kad bus paisoma šiø
vertybiø, susilpnëjimu (E. Sutherland, T. Hirshi, I. Nye, J. Toby).

Taigi visuomenës vertybës buvo laikomos svarbiu veiksniu, sulaikanèiu
individà nuo nusikaltimø. Teorijos, kurias svarstysime toliau, šá postulatà
atmeta ir netgi teigia priešingai: þmogus gali daryti nusikaltimus bûtent dël
to, kad pripaþásta tam tikras vertybes ir jø paiso.

Þemiausios klasës kultûros teorija (W. Miller)

Þemiausiàja klase W. Milleris vadina gyventojø sluoksná, turintá ma-
þiausià išsilavinimà, gaunantá maþiausias pajamas ir dirbantá þemos kvalifi-
kacijos fiziná darbà.

Kriminologiniai duomenys rodo, kad kaip tik šios klasës atstovø nusi-
kalstamumas daugelyje šaliø yra pats didþiausias.
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W. Milleris mano, kad nusikalstamumas yra „šios klasës vertybiø siste-
mos šalutinis produktas”.

Jis teigia, kad þemiausios klasës poþiûris, kultûros tradicijos jau daug
šimtmeèiø yra kitokios nei visos visuomenës.

Apibûdindamas tas tradicijas W. Milleris išskiria šešis pagrindinius da-
lykus.

♦Svarbiausias iš jø yra nemalonumas. Pagrindinis šios klasës atstovø
rûpestis – kaip išvengti nemalonumø, taèiau bandydami išvengti vienø jie
susiduria su kitais nemalonumais.

Taigi nemalonumas tarsi savotiška ašis, apie kurià sukasi šios klasës at-
stovø gyvenimas. Tie nemalonumai daþniausiai išplaukia iš jø paèiø elgesio
– muštyniø, girtuokliavimo bei seksualiniø nuotykiø (fucking and fighting).

♦Kitas svarbus þemesnës klasës kultûros elementas yra „kieto vaikino”
(„tough guy”) ávaizdis. Tai „macho man” – supermenas: stiprus, bebaimis,
puikiai ávaldæs muštyniø menà. Toks yra C. Eastwoodo „spaghetti” vester-
nuose ar C. Bronsono antiherojus.

♦Svarbus šio „kieto vaikino” bruoþas yra apsukrumas (smartness) – su-
gebëjimas pergudrauti, apmulkinti kitus. Tai gero lošëjo, profesionalaus
sukèiaus bruoþas.

♦Siekimas stipriø pojûèiø. Þemesnës klasës atstovams nebûdingas nuo-
saikumas. Atvirkšèiai – jie siekia „stipriø pojûèiø”. W. Milleris mano, kad
šis troškimas – tai jø kasdieninio gyvenimo ciklo dalis: monotoniškas, seki-
nantis darbas keièiamas pojûèiø savaitgaliais.

♦Pasidavimas likimui. Èia nebandoma imti gyvenimo á savo rankas.
Nuolankiai priimama tai, kas ávyksta, kà atneša likimas.

♦Nenuoseklus ir prieštaringas savarankiškumo bei nepriklausomybës
átvirtinimas. Viena vertus, þemesnës klasës atstovai tvirtina, kad „niekam
neleis sau ásakinëti”, o kita vertus, trokšta stipraus lyderio, kuriam noriai
paklûsta.

Šá prieštaringà bruoþà W. Milleris paaiškina savotiška situacija þemes-
nës klasës šeimose. Tai daþniausiai á moterá orientuota šeima. Vyro arba
nëra, arba jis piktnaudþiauja alkoholiu, arba tiesiog daugiau priklauso vy-
riškai kompanijai, gangui, nei šeimai. Berniukas šeimoje neranda labai jam
reikalingo tëvo pavyzdþio, iš kurio jis galëtø perimti vyro vaidmená.

Šá vaidmená iš dalies vaidina paaugliø kompanija. Taèiau tik iš dalies.
Viena vertus, ji gretai tampa labai svarbi berniukui, svarbesnë uþ šeimà.
Kita vertus, išlieka nepasitikëjimas savo vyriškumu ir padidëjæs noras „áro-
dyti” já sau ir kitiems.

Nusikalstamumas viso labo yra visø tø þemesnës klasës kultûros bei po-
þiûriø ypatumø padarinys ir netgi šalutinis rezultatas. Siekimas stipriø po-
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jûèiø, perdëtas noras árodyti aplinkiniams savo „kietumà”, „vyriškumà”
pastûmëja paþeidinëti ástatymus.

F. Wolfgangas ir prievartos subkultûra

Ši teorija labai panaši á anksèiau išdëstytàjà. Nusikalstamumas taip pat
siejamas su vertybinëmis tam tikros socialinës grupës orientacijomis.

Taèiau šá syká ne þemiausios klasës, o etninës grupës. 1958 m. vienas iš
šios teorijos autoriø F. Wolfgangas atliko nusikalstamumo Amerikoje tyri-
mà. Lygindamas baltøjø ir juodøjø Amerikos gyventojø nusikalstamumà jis
nustatë, kad juodaodþiai 20–24 metø vyrai padaro 54,6 nuþudymus 100 000
gyventojø, o baltaodþiai – tik 3,8.

Labai skiriasi taip pat juodaodþiø ir baltaodþiø moterø nusikalstamu-
mas. Juodosios moterys padaro 10,2 nuþudymø 100 000 gyventojø, balto-
sios – tik 0,6. Toks išskirtinai didelis nuþudymø skaièius juodaodþiams buvo
bûdingas ir anksèiau – tai gana pastovus šiø gyventojø bruoþas.

Toks didelis nuþudymø ir apskritai nusikaltimø, kai kësinamasi á kito
þmogaus gyvybæ ir sveikatà, skaièius yra ir kitose pasaulio vietose. Kolum-
bija, Sardinija, Salvadoras visada pasiþymëjo labai dideliu nuþudymø skai-
èiumi.

Autoriai teigia, kad nusikalstamumo šaltinis šiose šalyse yra prievartos
subkultûra. Du šios kultûros bruoþai yra itin svarbûs. Pirmiausia labai maþa
þmogaus gyvenimo „kaina”. Šios kultûros atstovams ir jø paèiø, ir kitø
þmoniø gyvybë nëra svarbus dalykas. Todël nuþudymas nëra ypaè reikš-
mingas ávykis. Tai tiesiog vienas iš bûdø spræsti savitarpio konfliktus.

Kitas poþymis – agresyvi reakcija. Yra daug dalykø, á kuriuos reaguoja-
ma (ir turi bûti reaguojama) kumšèiu arba peiliu.

Teorijos autoriai nemano, kad tokia prievartos subkultûra yra kaþkas iš-
skirtinio. Panašûs santykiai klostosi karo sàlygomis, kai prievarta irgi tampa
pagrindiniu þmoniø konfliktø sprendimo bûdu, tik jà naudojant nustatoma,
kas turi dominuoti, o kas paklusti. Prievartos subkultûra – tai šis poþiûris
taikos sàlygomis.

E. Banfieldas ir nusikaltimø potencialo teorija

Tiek W. Millerio, tiek W. Ferracuti teorijos yra gana vienašališkos. Jos
tarsi teigia, kad pakanka bûti tam tikros socialinës grupës atstovu, kad ga-
lima bûtø átarti didesná arba maþesná polinká daryti nusikaltimus. Bet ir
þemesnës klasës, net juodaodþiø grupës atstovai labai skirtingi kaip asme-
nybë, skirtingas ir jø polinkis daryti nusikaltimus.
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E. Banifieldas siekë áveikti šá vienpusiškumà bei tiksliau atsakyti á klau-
simus, kodël vieni padaro nusikaltimà, o kiti – ne, koká vaidmená suvaidina
socialinës grupës ásitikinimai ir koká þmogø jie paveikia1.

Ši teorija teigia, kad jeigu subkultûra skatina individà daryti nusikalti-
mà,to poveikio rezultatas priklauso nuo keliø asmenybës ypatybiø.

Individo doroviniø ásitikinimø tipas. Vieni þmonës paprasèiausiai igno-
ruoja visuotinai priimtas dorovines normas. Jis elgiasi taip, kaip jiems pa-
tiems yra geriausia (ikikonvencinë dorovë).

Antrieji yra priklausomi nuo aplinkiniø nuomonës. Jie elgiasi taip, kaip
reikalauja subkultûros nuostatos, netgi jeigu patys norëtø elgtis kitaip.

Aišku, jiems subkultûros poveikis bus didþiausias (konvencinë dorovë).
Pagaliau tretieji veiks pagal savo vidinius dorovinius ásitikinimus. Ar

prievartos subkultûra turës jiems poveiká, priklausys nuo to, kokie bus tie
ásitikinimai. Jeigu jie prieštaraus subkultûrai, jie išvengs jos poveikio, jeigu
sutaps, poveikis bus didesnis (autonominë dorovë).

Nesunku pastebëti, kad ši teorija iš esmës sutampa su „sveiko proto”
teorija: vienø niekas nesulaiko nuo nusikaltimø, jie daro juos kaskart, kai
jiems tai naudinga, ir tikisi išvengti bausmës. Kitus sulaiko galima aplinki-
niø reakcija. Jie susilaiko nuo nusikaltimø ne todël, kad patys to nenori, o
todël, kad bijo bûti pasmerkti aplinkiniø. Jei jie tiki, kad aplinkiniai nesuþi-
nos, jø niekas nesulaikys nuo nusikaltimo padarymo.

Pagaliau tretieji nedaro dël to, kad jiems neleidþia sàþinë, vidiniai ásiti-
kinimai. Jie nedarys jø ásitikinimams prieštaraujanèio nusikaltimo netgi
tada, kai tvirtai ásitikinæ, kad išvengs bausmës ir kad niekas apie tai nesuþi-
nos.

E. Banfieldas ne tik sugalvojo šioms „sveiko proto” sàvokoms moksli-
nius pavadinimus, bet ir jas patikslino, aptarë poþymius, pagal kuriuos gali
bûti nustatytas individo „dorovës tipas”, ir atvërë platesnes galimybes tirti
šá reiškiná kriminologiškai.

Šis patikslinimas labai svarbus ir nagrinëjant subkultûros poveiká atski-
ram þmogui. Iš tikrøjø svarbu ne vien tai, kad gyvenama tarp þmoniø, ku-
riems bûdinga prievartos subkultûra.

Ego stiprumas – tai individo sugebëjimas valdytis, ypaè ekstremaliose
situacijose. Šis asmenybës bruoþas vienaip ar kitaip modifikuoja subkultû-
ros poveiká.

Individas gali paklusti subkultûros reikalavimams, taèiau jie individui
gali bûti tiesiog per sunkûs. Pavyzdþiui, prievartos subkultûra gali reika-
lauti jo reaguoti prievarta á kiekvienà „provokacijà” – konfliktà, didesná
ginèà. Taèiau individas gali nebûti toks beatodairiškai dràsus, kad á kiek-

                                                     
1 Banfield E. The Unheavently City. Boston: Little, Brown, 1968.
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vienà tikrà ar numanomà prieštaravimà reaguotø, kaip reikalauja subkultû-
ros „garbës kodeksas” – suspaudæ kumšèius ar ištraukæs ginklà.

Taigi ir subkultûros poveikis priklausys nuo minëto ego stiprumo.
Individo gyvenimo perspektyvos. Yra þmoniø, kurie gyvena tik šia diena,

šia akimirka. Kiti þvelgia á prieká, reaguoja ne tik á tai, kas vyksta dabar, su
kuo tiesiogiai susiduria konkreèioje situacijoje, bet ir galvoja apie rytdienà.

Aišku, net ir vienodomis nuostatomis besivadovaujantys þmonës vienu
ir kitu atveju elgsis skirtingai.

Subkultûros teorijos gana gerai atitinka daugelio þmoniø gyvenimiškus
ásitikinimus bei paplitusius màstymo stereotipus.

Eiliniai pilieèiai yra ásitikinæ, kad, sakykime, èigonai kitaip vertina va-
gystæ negu kitø tautybiø þmonës. Jie taip pat mano, kad jaunimas, vargin-
giausiø visuomenës grupiø atstovai, nacionalinës maþumos, skirtingai nei
visa kita visuomenë, vertina prievartà, nuosavybæ, seksà. Problema tik ta,
kaip paaiškëjo empiriniø tyrimø metu, kad tie visuomenës grupiø poþiûriø
skirtumai nëra itin ryškûs.

Pavyzdþiui, juodaodþiai Amerikos gyventojai nusikaltimø asmenybei
padaro kelis kartus daugiau nei baltaodþiai. Tuo tarpu jø poþiûriai á prie-
vartà nelabai skiriasi.

37 proc. juodaodþiø JAV gyventojø sako, kad tam tikrais atvejais pri-
tartø fizinei prievartai santykiuose tarp vyro ir þmonos. Tokià prievartà
palaikanèiø baltaodþiø šiek tiek maþiau – 25 proc. Baltaodþiø, aišku, ma-
þiau, bet tas skirtumas nëra toks didelis, kad nulemtø toká ryškø nusikals-
tamumo skirtumà.

Toks pat nedidelis poþiûriø skirtumas ryškëja ir iš atsakymø á kitus klau-
simus apie smurto naudojimà. Taigi skirtumas yra, bet jis toli graþu ne toks
didelis, koks, atrodo, turëtø bûti.

Jeigu iš tikrøjø elgesá lemtø poþiûriai, tai, ko gero, iš atsakymø á klausi-
mus turëtume nustatyti gerokai ryškesnius poþiûriø skirtumus.

Iš to išplaukia dar viena problema, su kuria susiduria šios teorijos kû-
rëjai. Jie subkultûrø skirtumus nustato iš jø nariø elgesio. Taèiau nustatytus
skirtumus panaudoja tiems patiems elgesio ypatumams paaiškinti. Tai tarsi
uþburtas ratas.

Sakykime, juodaodþiai daro daugiau smurtiniø nusikaltimø. Kodël? O
gi dël to, kad jiems bûdinga smurto subkultûra. O iš kur mes þinome, kad
jiems ji bûdinga? Atsakymas: iš jø elgesio, iš to, kad juodaodþiai daro dau-
giau tokiø nusikaltimø.
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Frustracija dël statuso (S. Kobrin, A. Cohen)

Subkultûros teorija rëmësi prielaida, kad tam tikros visuomenës grupës
paþiûros ne tik skiriasi nuo visos visuomenës, bet ir nuo jos nepriklauso.
Daug šimtmeèiø egzistuoja èigonø tauta ir tiek pat šimtmeèiø ji turi savo
poþiûrá á nusikalstamumà, nuosavybæ ir prievartà. Taigi atskiros socialinës
grupës paþiûros gali bûti labai pastovios ir visiškai nepriklausyti nuo gyve-
namosios vietos.

Frustracijos dël statuso teorijos atmeta šià prielaidà. Jos teigia, kad so-
cialinës grupës paþiûrø pastovumas nëra jø ypatumas. Neigiamas šios gru-
pës nuostatas formuoja jos visuomeninë padëtis. Tai tarsi reakcija á jai
priešiškà pasaulá.

S. Kobrinas pirmiausia abejoja, ar skirtumai tarp visuomenës ir labiau-
siai „nusikalstamø” jos grupiø iš tikrøjø yra labai ryškûs. Dël to daugiausiai
nusikaltimø daranèiø grupiø nariai visà laikà blaškosi tarp visuomenës ir
nusikalstamo pasaulio paþiûrø.

Tai ypaè puikiai rodo nepilnameèiø poþiûris. Paaugliai, jaunuoliai ilgà
laikà yra tarp dviejø pasauliø– nusikalstamo ir paklusnaus ástatymui.

S. Kobrinas mano, kad jaunuoliai abejoja pirmiausia dël to, kad tiek
bendroji visuomenës kultûra, tiek nusikalstamos subkultûros turi nemaþai
bendrø bruoþø.

Pavyzdþiui, ir viena, ir kita pripaþásta turtà. To siekia tiek ástatymui pa-
klusnûs, tiek nusikalstami sluoksniai.

Be to, bendraudamas su nusikalstamu pasauliu jaunuolis gali ágyti kai
kuriø jam naudingø ágûdþiø. Jeigu jis ágyja patirties saugiai padaryti nusi-
kaltimà, išvengti suëmimo ir bausmës, tai jam atsiveria pelningas nusikals-
tamos karjeros kelias.

S. Kobrinas pagrástai pabrëþia, kad nusikalstamumas ir „normalûs”
santykiai kasdieniame gyvenime yra glaudþiai susijæ.

Nusikalstamo elgesio ágûdþiø ágijæs jaunuolis gali turëti daugiau šansø
pasiekti savo tikslà.

Taigi šiuo atveju „doras” ir „nusikalstamas” pasauliai persipynæ. Taèiau
galimas ir priešingas variantas.

Gali atsitikti, kad jaunuolis nesugeba prisitaikyti nei prie ástatymui pa-
klusnaus, nei prie nusikalstamo pasaulio (neišmoksta „saugiai” daryti nusi-
kaltimø). Tokio „dvigubo neprisitaikymo” padarinys yra jaunuolio sukili-
mas prieš nusistovëjusias normas. Šis protestas neturi kokiø nors materia-
liniø tikslø. Daug svarbiau yra simbolinis „padoraus pasaulio” atmetimas.

Kaip ryškø tokio nusikaltimo pavyzdá S. Kobrinas pateikia drastiškà ási-
lauþimo bylà, kai paauglys ásilauþë á mokyklos direktoriaus kabinëtà ir
„pridarë” jam ant stalo.
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Taigi šis nusikaltimas – tai protestas prieš visuomenæ ir jos vertybes.
Pats paauglio noras protestuoti, priešintis joms atsirado dël to, kad visuo-
menës vertybës þlugdo jo savigarbà.

Tai ir yra frustracija dël statuso – nesugebantis prisitaikyti prie visuo-
menës paauglys laikomas nevykëliu. Tai sukelia jo nepasitenkinimà (frust-
racijà).

Socialinës frustracijos mechanizmas
(A. Cohen)

Socialinës frustracijos mechanizmà detaliai savo garsioje knygoje „De-
linkventiniai vaikinai” („Delinquent Boys”) nagrinëjo A. Cohenas.

A. Cohenas teigia, kad Amerikos visuomenëje vyrauja viduriniosios kla-
sës vertybës. Tai:
– atsakomybës jausmas,
– ambicijos (kiekvienas turi kà nors pasiekti gyvenime), sugebëjimas

tvardytis, valdyti savo jausmus, ypaè pyktá,
– nuosavybë ir sveikata kaip pagrindinës vertybës,
– tobulinimasis ir mokymasis,
– racionalus poþiûris á gyvenimà, siekimas numatyti ateitá, planuoti.
Visiškai kitokios yra þemiausios visuomenës klasës vertybës. Èia svar-

biau santykiai su draugø grupe, agresija yra áprastas ir apskritai priimtinas
dalykas. Èia niekas nesuka galvos dël ateities ir jai nesirengia (nesimoko ir
kt.).

Šie skirtumai neturi didesnës reikšmës vaiko gyvenime, kol jis neprade-
da lankyti mokyklos, mat èia vyrauja viduriniosios klasës vertybës. Á jas
orientuojasi mokyklai vadovaujanèios ástaigos. Mokykloje vaikas iš karto
pajunta nelygiavertæ savo padëtá. Norëdamas uþkariauti savo mokytojø
palankumà vaikas turi pakeisti áproèius, vertybes, kalbà ir draugus. Tai la-
bai sunku. Net jeigu tai ir ámanoma, pastangos gali atrodyti nevertos lau-
kiamo rezultato.

Taigi išsiaiškinæs, ko mokykla reikalauja ir kà uþ tai gali pasiûlyti, vaikas
gráþta atgal á pusrûsá ar á gatvæ, kur „patogumø” gal ir maþiau, bet santykiai
ir reikalavimai tokie, prie kokiø jis yra pripratæs1.

Viduriniosios klasës vertybës šiems vaikams yra kaþkas priešiška, tai, kà
reikalaujama perimti ir ko jie nenori perimti, kas jiems primetama ir kam
jie priešinasi. Todël nusikalstamos grupës tampa vienintele vieta, kur jie
gali išsikovoti pripaþinimà ir autoritetà. Delinkventiniø grupiø nariai – tai
grupës paaugliø, kurie mokykloje atmetë viduriniosios klasës paþiûras ir
elgesio normas ir kurie priešinasi jø primetimui. Taigi delinkventinës gru-

                                                     
1 Cohen A. Delinquent boys. N.-Y.: Free Press, 1955. P. 117.
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pës – tai ne tik atsiskyrëliai nuo visuomenës, bet ir kovotojai su jos paþiû-
romis. Šie nepilnameèiai pradeda ignoruoti visuomenës nuomonæ elgda-
miesi priešingai, negu reikalauja jos moralës nuostatos.

Viduriniosios klasës paþiûros reikalauja veikti racionaliai, konstrukty-
viai, pozityviai. Taigi teisëtvarkos paþeidëjø antikultûros pagrindas yra ne-
racionali, primityvi, naikinanti veikla. Sakykime, visuomenë gerbia nuosa-
vybæ, vadinasi, jà reikia naikinti. Visuomenë reikalauja, kad þmogus visada
veiktø protingai ir racionaliai, aiškiai ásivaizduotø tiek savo tikslus, tiek
priemones jiems pasiekti. Vadinasi, reikia elgtis visiškai nelogiškai, negal-
vojant apie padarinius, neturint konkretaus tikslo. Visuomenë kvieèia
siekti gero, vadinasi, visur reikia skleisti blogá.

A. Cohenas átikinamai tuo paaiškina daugelá, atrodytø, visiškai absur-
diškø, beprasmiškø jaunimo nusikaltimø. Dauguma jø – tai nuostabà ke-
liantys atvejai, kai nepilnametis daro nusikaltimà, iš kurio tikrai neturës
jokios naudos, visiškai nebandydamas jo nuslëpti, todël, aišku, labai greitai
sulaikomas.

A. Cohenas pabrëþia, kad šie poelgiai yra nelogiški tik vertinant iš vi-
suomenës pozicijø. Taèiau jie yra visiškai logiški ir suprantami nepilname-
èiø grupës poþiûriu. Šios grupës nariai supranta, palaiko ir jauèia pasiten-
kinimà dël tokio savo draugo poelgio.

Šios teorijos teiginius buvo bandoma pagrásti kriminologiniais tyrimais.
Nusikalstamø grupuoèiø tyrimø rezultatai buvo gana ádomûs.

Amerikieèiø kriminologai Shortas ir Strodbeckas (1965) klausë grupuo-
èiø nariø nuomonës apie ávairius nusikaltimus. Paaiškëjo, kad atsakymai
gerokai skiriasi – jie priklauso nuo to, kaip vyksta apklausa – klausinëjama
atskirai ar dalyvaujant kitiems gango nariams.

Kai jaunuolis klausinëjamas atskirai, nesant kitø gango nariø, atsakymai
iš esmës yra tokie pat, kaip ir jaunimo, kuris nedalyvauja ganguose ir sëk-
mingai mokosi mokykloje. Paaugliø atsakymuose neišryškëja jausmai, apie
kuriuos rašë A. Cohenas: paþeminimas, pyktis, pasipriešinimas ir noras
daryti priešingai, negu iš jo reikalauja visuomenë.

Apklausus kartu kitus gango narius atsakymai buvo daug panašesni á
tuos, apie kuriuos rašë A. Cohenas. Tai davë pagrindà teigti, kad A. Cohe-
no ir kitø tyrëjø aprašyti reiškiniai yra ne individualaus, o grupinio pobû-
dþio.

Šie tyrimai gana gerai patvirtina tai, su kuo neretai susiduriama ben-
draujant su nusikaltimà padariusia nepilnameèiø grupe. Artimiau susipaþi-
nus su kiekvienu grupës nariu paaiškëja, kad jie iš esmës yra visai neblogi
paaugliai ir niekada nebûtø padaræ jiems inkriminuojamo nusikaltimo. Ta-
èiau susibûræ á grupæ šie „neblogi paaugliai” tapo „baisiu þvërimi”, kuris
padaro nepaprastai ciniškø ir þiauriø nusikaltimø.
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6. Visuomenës socialinë struktûra ir
nusikalstamumas. Socialiniø normø struktûra

(R. Merton, R. Cloward, L. Ohlin)

Normos–tikslai ir normos–priemonës (R. Merton)

R. Mertono teorijos išeities taškas yra E. Durkheimo anomijos ir socia-
linës kontrolës teorija. Kaip ir E. Durkheimas, nusikalstamumà jis sieja su
visuomenës reakcija á savo nariø elgesá.

Taèiau R. Mertonas nesutinka su E. Durkheimo poþiûriu, kad þmogaus
norai yra nepasotinami, kad jø neámanoma sutramdyti, todël reikalingos
visuomenës normos.

R. Mertonas teigia, kad tiek individo tikslus (norus), tiek juos tramdan-
èias normas formuoja visuomenë. Taigi tarp individo sunkiai sutramdomø
ir nepasotinamø norø ir visuomenës nëra konflikto.

Iš tikrøjø konfliktas egzistuoja tarp ávairiø visuomenës dariniø: tarp tø,
kurie formuoja jos tikslus, t.y. normas–tikslus, ir tø, kurie formuoja tø
tikslø siekimo taisykles, t.y. normas–priemones. Normos–tikslai lemia þmo-
gaus norus tam tikroje visuomenëje. Šie norai skirtingø visuomeniø yra
skirtingi. Vienoki jie yra kapitalistinës visuomenës (sakykime, gauti kuo
daugiau materialiniø gërybiø), kitokie viduramþiø vienuoliø (kuo geriau
paþinti Dievà), senovës Indijos gyventojø (pasiekti nirvanà) ar vargšo sam-
domo darbininko (kaip nors atidirbti pamainà).

Ávairios yra ir priemonës, kurias naudojant visuomenë leidþia (arba, at-
virkšèiai, draudþia) siekti šiø tikslø.

Jeigu normos–tikslai ir normos–priemonës formuojamos ne kartu, jos
gali nesutapti (R. Mertonas jas vadina normomis–rëmais). Tokioje situa-
cijoje individui tenka spræsti, kas svarbiau ir á kà jis pirmiausia turëtø
orientuotis – á normas–tikslus ar á normas–priemones.

R. Mertono nuomone, viso labo yra keturi pasirinkimo variantai. Jis
juos vadina „socialinës adaptacijos tipais”.

Pirmasis tipas. Individui pavyksta suderinti normas–tikslus ir normas–
priemones, t.y. individas sugeba pasiekti visuomenës numatytus tikslus vi-
suomenës numatytais bûdais, nepaþeisdamas draudimø.

Šá socialinës adaptacijos atvejá R. Mertonas pavadino „konformizmu” –
individas vykdo visus visuomenës reikalavimus.

Antrasis adaptacijos tipas, kai individas negali arba nenori derinti nor-
mø–tikslø ir normø–priemoniø arba siekia realizuoti tik normas–tikslus.
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R. Mertonas šá tipà vadina „inovacija”: individas priima visuomenës
normas, numatanèias, kokiø tikslø jis turi siekti, taèiau neskiria reikiamo
dëmesio bûdams, kuriais to tikslo siekia.

Šis adaptacijos bûdas itin svarbus aiškinant ekonominiø nusikaltimø,
nusikaltimø nuosavybei prieþastis. Darydamas tokius nusikaltimus indivi-
das siekia tikslø, kuriø visuomenë reikalauja jo siekti – materialiniø gëry-
biø. Taèiau jis šio tikslo siekia paþeisdamas apribojimus (normas–priemo-
nes), kuriuos nustatë visuomenë.

Treèiasis adaptacijos tipas yra, kai individas daugiau dëmesio skiria
normoms–priemonëms. Jis nesistengia siekti tikslø, kuriuos jam kelia vi-
suomenë, jeigu neástengia to padaryti visuomenës numatytomis priemonë-
mis.

Smulkus atsargus tarnautojas ir toks pat verslininkas, besitenkinantys
kukliu atlyginimu ar nedidelëmis pajamomis ir net nebandantys siekti dau-
giau, yra tokios adaptacijos pavyzdþiai.

Šá adaptacijos tipà R. Mertonas pavadino „ritualizmu”. Kaip þinome,
ritualas – tai veiksmai, kurie atliekami neturint jokio kito tikslo. R. Merto-
nas mano, kad šio adaptacijos tipo atveju yra kaþkas panašaus: individas
neturi tikslø, priemonës jam svarbios paèios savaime.

Ketvirtasis tikslø ir priemoniø derinys yra, kai individas atsisako tiek
normø–tikslø, tiek normø–priemoniø. Tai psichiškai nesveiki þmonës, nar-
komanai, valkatos ir kiti, kam nesvarbûs nei visuomenës tikslai, nei jø sie-
kimo bûdai.

Juos R. Mertonas pavadino „retritistais” (nuo þodþio „retreat” – išeiti).
Šiam adaptacijos tipui R. Mertonas priskiria dar vienà bûdà – sukilimà.

„Sukilëliai” atmeta tiek visuomenës tikslus, tiek priemones, taèiau neatsiri-
boja nuo visuomenës, o stengiasi kurti kitokià visuomenæ, siekianèià kito-
kiø normø–tikslø ir kitokiomis priemonëmis.

R. Mertonas mano, kad aiškinantis  nusikaltimø prieþastis itin svarbûs
yra du adaptacijos tipai – inovacija ir retritizmas/sukilimas.

Priimdamas visuomenës tikslus, bet nepaisydamas priemoniø individas
dësningai pradeda paþeidinëti ástatymus. Taip yra padaromi ekonominiai
nusikaltimai bei nusikaltimai asmeninei nuosavybei.

Retritizmas skatina visai kito pobûdþio nusikaltimus. Tai nusikaltimai,
susijæ su narkotikais, alkoholizmu, valkatavimu. Vartodamas narkotikus,
alkoholá arba valkataudamas individas atsiriboja nuo visuomenës. Jis gyve-
na kaþkokiame kitame – savame – pasaulyje. Nusikaltimas šiuo atveju gali
bûti kokiø nors reikalavimø nevykdymo padarinys (siekdamas išspræsti
problemas, kylanèias dël narkotikø ar alkoholio, individas paþeidþia ásta-
tymà).



PIRMA DALIS176

R. Mertonas pateikë gana átikinamà nusikalstamumo prieþasèiø teorijà.
Ji patraukia ir savo teoriniu aiškumu. Ši teorija buvo plëtojama toliau, nors
sulaukë ir kritikos.

Nusikalstamos karjeros pasirinkimas ir adaptacijos tipas
(R. Cloward ir L. Ohlin)

R. Clowardas ir L. Ohlinas nurodë, kad R. Mertono teorija neatsako á
labai svarbius klausimus: nuo ko priklauso pasirenkamas adaptacijos va-
riantas ir koks paties individo vaidmuo já pasirenkant. Kalbant apie nusi-
kaltëlius, kyla klausimas, nuo ko priklauso, koká nusikalstamos karjeros
tipà pasirenka individas.

Jø nuomone, tas pasirinkimas sietinas ne tik su galimybe vaidinti lega-
lius (ástatymo numatytus vaidmenis siekiant legaliø tikslø legaliais meto-
dais), bet ir nuo to, ar jam prieinami nelegalûs bûdai siekti tikslo ir nusi-
kalstama karjera.

Situacija nëra tokia, kaip paprastai ásivaizduojame: jeigu individas ne-
sugeba gyventi dorai, tai jam tenka stoti á nusikalstamà kelià.

R. Clowardas ir L. Ohlinas teigia, kad tam, kad taptø vagimi, taip pat,
kaip ir kad taptø teisininku ar draudimo agentu, individas turi turëti gali-
mybæ mokytis, ágijæs išsilavinimà jis turi gauti leidimà uþsiiminëti viena ar
kita veikla1.

Bûtent nuo to, ar individui pavyksta áveikti šias apmokymo ir ásidarbi-
nimo problemas skinant sau nusikalstamos karjeros kelià ir priklauso nusi-
kalstamo elgesio variantas.

Dalis nepilnameèiø, kuriuos stebëjo R. Clowardas Ir L. Ohlinas, gana
sëkmingai sprendë šias problemas. Sunkiausia ir svarbiausia iš jø buvo uþ-
megzti gerus ir nuolatinius ryšius su senais nusikaltëliais, taip pat su teisë-
saugos darbuotojais, politikais, teisininkais. Kiekvienas uþmegztas naujas
ryšys iš karto prapleèia nusikaltëlio galimybes, suteikia jam naujø þiniø ir
sugebëjimø.

Nusikalstamumas daþniausiai siejamas su pykèiu, agresija. Taèiau iš tik-
røjø pykèio proverþiai, agresija trukdo tiek legaliai, tiek nusikalstamai
veiklai.

Kiekvienas profesionalas veikia gerai, kai yra vedamas proto, o ne emo-
cijø. Agresyvus nusikaltëlis turi maþiau galimybiø sëkmingai uþsiiminëti
nusikalstama veikla.

                                                     
1 Cloward R. and Ohlin L. A Theory Of Delinquent Gangs. – New York: Free Pres, 1960.

P. 147.
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Taigi, teigia autoriai, kol yra pelningos nusikalstamos veiklos galimybiø,
nëra agresijos1.

Sëkminga veikla uþsiiminëjantis individas þino, kas ávyks, jeigu jis leis
savo jausmams pasireikšti. Jis iš karto pradës daryti ne tai, kà reikia, ir
sëkminga veikla taps nesëkminga.

Visiškai kitokia padëtis susidaro, kai nëra nei legalios, nei pelningos
nelegalios veiklos galimybiø. Tokiomis aplinkybëmis agresija yra nekontro-
liuojama. Ji pasireiškia laisvai, spontaniškai. Tai antrasis nusikalstamo el-
gesio variantas – konfliktinis. Individas apimtas nevaldomos neapykantos
aplinkiniam pasauliui, ir ypaè legaliam.

Treèiasis kriminalinis variantas, panašus á R. Mertono retritizmà, bû-
dingas tiems, kurie patyrë dvigubà pralaimëjimà tiek bandydami tapti pro-
fesionaliais nusikaltëliais, tiek reikšdami savo priešiškumà.

Taigi subkultûros, frustracijos ir galimybiø teorijos daugiausia dëmesio
skiria atskiroms visuomenës grupëms, kurioms bûdingas didesnis nusikals-
tamumas, tik kiekviena iš jø kitaip suvokia to nusikalstamumo mechaniz-
mà. Subkultûros teorija pabrëþia šiø grupiø kultûrinius skirtumus, frustra-
cijos – þemesná grupiø statusà, galimybes visuomenëje, taèiau visais atvejais
nusikalstamumas tiesiogiai arba netiesiogiai susijæs su visuomenës nelygy-
be, su þemesniu kai kuriø grupiø statusu visuomenëje.

7. Socialinio konflikto teorijos
(G. Volt, A. Turk, I. Taylor, P. Walton,

F. Tannenbaum, A. Circoud)

Visos iki šiol nagrinëtos teorijos teigia, kad visuomenë turi tvirtà nuo-
monæ, kas yra ir kas nëra nusikaltimas. Tiesa, subkultûros ir frustracijos
teorijos pripaþásta, kad kai kurios grupës gali turëti kitokiø moraliniø ver-
tybiø.

Manoma, kad tai yra nedidelës grupës ir jø poþiûriai bei vertybës yra
savotiška išimtis iš to, kas bûdinga visuomenei apskritai.

Socialinio konflikto teorijos kaip tik tai kvestionuoja. Jos remiasi prie-
laida, kad visuomenë apskritai neturi nuomonës, kà reikia vadinti nusikal-
timu. Šiø teorijø autoriai mano, kad tai, kas vadinama nusikaltimu, taip pat
kas laikoma nusikaltëliu, yra nuolatiniø diskusijø, o daþniausiai ir konfliktø

                                                     
1 Cloward R. and Ohlin L. A Theory Of Delinquent Gangs. – New York: Free Pres, 1960.

P. 175.
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objektas. Jie taip pat mano, kad diskusijose daugiausia laimi ne tas, kas
teisus, o tas, kas vietos visuomenëje turi daugiau valdþios.

Turbût idëja, kad ástatymus sugalvojo turtingieji ir galingieji tam, kad
galëtø skriausti vargdienius, yra sena kaip pasaulis. Aršûs kaltinimai pik-
tnaudþiavimu ástatymais bûdingi visø laikø reformatoriø ir revoliucionieriø
kalboms.

Šiuolaikinës kriminologijos konfliktø teorijos pradininku daþniausiai
laikomas G. Voltas.

Stipresnis visada teisus (G. Volt)

Nagrinëdamas jaunimo nusikalstamumà, G. Voltas parodo, kad jo pa-
darytø nusikaltimø negalima interpretuoti tik kaip nusikaltimø. Daugelá
dalykø suaugusieji supranta vienaip, o jauni þmonës – visiškai kitaip. Skir-
tingai suvokiami þmoniø santykiai, kalba, laisvalaikis. Nemaþai dalykø vy-
resni þmonës suvokia kaip nusikaltimà, o jaunimui tai gali atrodyti tik išdy-
kavimas, nuotykis netgi þygdarbis.

Tam tikri dalykai laikomi nusikaltimais ne dël to, kad jie „iš tikrøjø” yra
nusikaltimai, o dël to, kad vyresnio amþiaus þmoniø nuomonë vyrauja vi-
sais, taip pat ir šiuo, klausimu. Ji vyrauja ne dël to, kad suaugusieji teisûs ir
sugeba tai árodyti – tiesiog policija bei ástatymø leidëjas gina vyresniøjø
pasaulio vertybes. Todël bûtent suaugusieji nustato, kas yra nusikaltimas ir
kas – ne. Taèiau tai nereiškia, kad tas nustatymas yra galutinis. Pasikeitus
jëgø santykiui jaunimo naudai ástatymai irgi pasikeis.

G. Voltas neapibendrino aprašytø reiškiniø ir netvirtino, kad visada ir
visur ástatymus formuluoja suinteresuotos jëgos.

Jo manymu, aprašytas mechanizmas itin svarbus dar keturiais atvejais.
Tai ástatymai:
– prieš politinius judëjimus ir jø dalyvius,
– prieš darbininkus (konfliktai tarp darbdaviø ir profsàjungø),
– taikomi kaip konkurencinës kovos árankiai prieš nacionalines maþu-

mas (valstybë jais remdamasi tvarko maþumas).

Ástatymas – tai nesugebëjimas susitarti geruoju (A. Turk)

A. Turkas teigia, kad valdanèiø ir pavaldþiø visuomenës sluoksniø san-
tykiai visada yra konfliktiški. Taèiau bendradarbiaudamos abi šalys pa-
prastai mokosi ir išmoksta rasti kompromisus ir problemø sprendimus.

Nusikalstamumas, A. Turko nuomone, – tai poþymis, rodantis, kad ša-
lims nepavyksta susitarti ir pereinama prie „karo santykiø”. Taip bûna, pa-
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vyzdþiui, jeigu galiojantis „susitarimas” jau nebepatenkina vienos šalies ir
ji, be to, jauèia, kad jai pakaks jëgø já pakeisti.

Vadovaujantis tokia logika juodøjø JAV gyventojø nusikalstamumas
yra didelis ne dël to, kad jø socialinë pozicija silpna, o atvirkšèiai, dël to,
kad ji stiprëja, ir valdanèioms visuomenës grupëms jau nepavyksta valdyti
jø senais metodais, be to, jos dar neišmoko daryti to naujais.

Marksistinës teorijos dabartinëje kriminologijoje.
Naujoji kriminologija

Kaip þinome, K. Marksas teigë, kad pagrindinë visuomenës vystymosi
jëga – jos pagrindiniø klasiø – išnaudotojø ir išnaudojamøjø kova. Jeigu
visuomenëje vyrauja viena klasë, tokioje visuomenëje teisë – viso labo
árankis engiamosios klasës paklusnumui pasiekti.

Marksizmas neteko savo reikšmës. Taèiau idëja, kad visuomenës raida –
tai išnaudojanèiosios ir išnaudojamosios klasiø kovos išdava ir kad bûtent
tuo galime paaiškinti tai, kas vyksta visuomenëje, vis dar kelia susidomëji-
mà.

Britø kriminologai I. Tayloras, P. Waltonas ir J. Youngas (1973) bandë
panaudoti marksistines idëjas nusikalstamumui dabartinëje visuomenëje
paaiškinti.

Itin ádomus ir originalus naujøjø kriminologø koncepcijoje yra mark-
sizmo idëjø susiejimas su „konkuruojanèiomis” M. Weberio teorijomis,
ypaè kapitalizmo etoso idëja. Kaip þinome, M. Weberis manë, kad kapita-
lizmo šaknys – individualistinëje protestantø etikoje. Mat ši etika skelbë,
kad þmogus pats visiškai atsakingas uþ savo sëkmæ. Gyvenimiška individo
sëkmë buvo vertinama kaip þenklas, kad ir Dievas jam palankus. Šis naujas
poþiûris á gyvenimà, kad þmogus pats yra savo laimës kalvis, ir buvo, anot
M. Weberio, svarbiausias kapitalizmo atsiradimo ir raidos veiksnys.

Svarbiausias šios idëjos ypatumas yra tai, kad aptariant individo elgesá
dëmesys kreipiamas ne á veiksnius, kurie paskatino já vienaip ar kitaip elg-
tis, bet á patá individà. Jis pats yra savo poelgiø prieþastis ir, vadinasi, pats
visiškai atsako uþ savo elgesio padarinius. Dël to individualistinë etika kaip
tik ir sudaro prielaidas pavaldþià klasæ traktuoti taikant baudþiamàjá ásta-
tymà. Tai yra paprastas ir veiksmingas bûdas paskelbti þemesnës klasës
atstovà kaltu uþ poelgius, nesutampanèius su valdanèiosios klasës pageida-
vimais.

Taigi marksistinës kriminologijos pagrindas yra politizuota nusikalsta-
mumo samprata. Nusikaltimas nëra vien (ar apskritai) nusiþengimas Dievui
ir þmonëms. Jis yra politinis ginklas politinëje kovoje.
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Nieko nuostabaus, kad bûtent šie kriminologai nuo teorijos pereina prie
politikos. Sakykime, naujosios Skandinavijos kriminologø veiklos išdava
buvo Skandinavijos šaliø nuteistøjø profsàjungos kûrimas. Ši profsàjunga
subûrë þmones, kuriems skirta laisvës atëmimo bausmë. Viena þinomiausiø
jos akcijø – organizuotas nuteistøjø streikas, kuriame dalyvavo keliø šaliø
nuteistieji.

Socialiniø konfliktø teorija ir baudþiamøjø ástatymø taikymas. Ástaty-
mas daþniausiai yra geresnis ir teisingesnis negu jo taikymas, nes ástatymas
matomas visiems, o taikomas jis dalyvaujant tik kaltininkui ir kriminalinës
justicijos pareigûnui. Taigi nieko nuostabaus, kad jo taikymà daug sunkiau
kontroliuoti, todël lengviau pasireiškia klasinës, grupinës ir kitokios sim-
patijos ir antipatijos. Dël to santykis tarp kriminalinës justicijos pareigûno
ir individo lengvai gali tapti santykiu tarp klasiø, kuriø atstovai jie yra. Jei-
gu tos klasës yra priešiškos viena kitai, kovoja, tai ir ástatymo taikymas
tampa šios kovos dalimi.

Dvi teorijos šá aspektà nagrinëja ypaè atidþiai.

„Etikeèiø teorija”. F. Tannenbaumas ir
„blogio dramatizavimas”

„Etikeèiø teorijà” vienas iš pirmøjø pasiûlë amerikieèiø istorikas F.
Tannenbaumas. Savo knygoje „Nusikalstamumas ir bendruomenë” jis at-
kreipia dëmesá á tai, kas vyksta tarp individo ir visuomenës, kai individo
poelgis pripaþástamas nusikaltimu: laipsniškai nuo neigiamo poelgio verti-
nimo pereinama prie neigiamo paties já padariusio individo vertinimo – á
viskà, kà jis padarë, þiûrima átariai1. Jam primetamas naujas vaidmuo –
nusikaltëlio, þmogaus, kurio atþvilgiu „reikia imtis priemoniø”, „elgtis at-
sargiai”, net jeigu iki to, kol padarë nusikaltimà, jis elgësi visai normaliai.
Bûtent nusikaltimo padarymas tampa tuo, kas rodo šio þmogaus „tikràjà
esmæ”. Nuo šio momento ir pats individas pradeda galvoti apie save kitaip.
Jis þino apie save „svarbiausià”: „aš esu nusikaltëlis”.

F. Tannenbaumo teorijà toliau plëtojo E. Lemertas (1951, 1967). Jis
sukûrë vadinamosios „antrinës deviacijos” teorijà. Pirminë deviacija ávyks-
ta, kai individas dël vienos iš daugelio galimø prieþasèiø padaro nusikalti-
mà. Pirminë deviacija, E. Lemerto nuomone, neturi didesnio poveikio in-
divido savæs vertinimui ir jo psichinei bûsenai.

Antrinë deviacija – tai individo elgesys, kuris yra jo atsakymas á visuo-
menës reakcijà á pirminæ deviacijà. Susitaikymas su nusikaltëlio vaidmeniu
– tai tik vienas antrinës deviacijos elementø.

                                                     
1 Tannenbaum F. Crime and the Community. Boston: Ginn. Tappan, Paul W. 1938. P. 17.
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Ne maþiau svarbu ir tai, kad iš esmës keièiasi individo elgesys. Objekty-
vius elgesio pokyèius rodo jo apranga, kalba, laikysena. Tai padidina jo
„socialiná matomumà” ir sudaro prielaidà tolesnei nusikalstamo elgesio
profesionalizacijai1.

Labai svarbûs ir individo socialinës percepcijos pokyèiai. Jis pradeda
kitaip vertinti aplinkinius, kitaip suvokti jø elgesá. Tai, kas ávyksta, E. Le-
merto poþiûriu, iš esmës panašu á tai, kà psichologai vadina paranoja. Pa-
ranojikas savaip reaguoja á aplinkiniø elgesá. Stengdamasis, kaip ir kiekvie-
nas þmogus, suprasti kitø þmoniø elgesá savo atþvilgiu jis vadovaujasi tik
viena idëja (pvz., kad aplinkiniai nori jo mirties). Nusikaltëlis taip pat kitø
þmoniø poelgius, pasakymus jo atþvilgiu susieja tik su vienu dalyku – tuo,
kad jis nusikaltëlis ir kad á já þiûrima kaip á nusikaltëlá. Jo nepriëmë á darbà,
kaþkas neatsakë á jo klausimà, pašnekovas keistai paþiûrëjo, be aiškios
prieþasties nusišypsojo – visais atvejais manoma, kad to prieþastis viena:
taip yra dël to, kad mane laiko nusikaltëliu, su manimi kalbama, elgiamasi
kaip su nusikaltëliu. Tai sukelia individo atsakomàjà reakcijà – jis pradeda
elgtis taip, kad þmonës iš tikrøjø pradeda þiûrëti á já kaip á nusikaltëlá.

Taigi remiantis „etikeèiø teorija” nusikaltëlio asmenybë iš tikrøjø eg-
zistuoja, taèiau ji yra ne nusikaltimo prieþastis, o jo padarinys.

Þemesnës klasës atstovas ¥panašus á nusikaltëlá” (A. Cicourel)

A. Cicourelas remiasi F. Tannenbaumo „etikeèiø” koncepcija ir toliau
jà plëtoja. Jeigu „etiketës" iš tikrøjø vaidina toká vaidmená, tai labai svarbu,
kaip individui jos „prilipdomos”.

A. Cicourelas mano, kad priskiriant „etiketes" labai didelæ átakà daro
„naivios kriminologijos teorijos”, kuriomis vadovaujasi policijos bei kiti
teisëtvarkos pareigûnai.

Mat kiekvienas policijos pareigûnas turi tam tikrà nuomonæ, kas yra nu-
sikaltëliai, kaip jie paprastai atrodo, kaip jie daþniausiai tampa nusikaltë-
liais, kodël jie daro nusikaltimus, kas juos gali sustabdyti.

Šiø ásitikinimø pagrindas – nusikaltëliø, jø asmenybës bruoþø socialiniai
stereotipai. Šie stereotipai iš esmës yra klasiniai. Tai vidutinës klasës poþiû-
ris. Ji nusikaltëlá ásivaizduoja kaip kaþkà priešinga jos (vidutinës klasës)
þmogaus idealui.

Tipiškas nusikaltëlis, jø nuomone, yra šiurkštus. Jie taip mano ne todël,
kad buvo sutikæ daug šiurkšèiø nusikaltëliø. Logika šiuo atveju kitokia. Vi-
dutinës klasës þmogaus idealas – padorus þmogus, t.y. mandagus þmogus.
Priešingybë padorumui yra šiukštumas. Vadinasi, nusikaltëlis turi bûti

                                                     
1 Lemert E.. Social Pathology. New York: McGraw-Hill. 1951. P. 76.
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šiurkštus. „Tipiškas nusikaltëlis” prastai apsirengæs. Vël vadovaujamasi ta
paèia logika. Padorus þmogus gerai apsirengæs, vadinasi, jo priešingybë –
nusikaltëlis – prastai. Vidutinës klasës þmogus sugeba bendrauti su kitais
þmonëmis ir mëgsta tai daryti. Taigi nusikaltëlis, atvirkšèiai, nekomunika-
bilus, problemas jis linkæs spræsti kitais bûdais – aišku, konfliktø ir prie-
vartos.

Padorus þmogus neatsiduria netinkamu laiku netinkamoje vietoje. Aiš-
ku, jo priešingybë – nusikaltëlis elgiasi atvirkšèiai.

Mûsø visuomenëje tas „tipiško” nusikaltëlio portretas gana gerai su-
tampa su þemiausios klasës ávaizdþiu. Mat jø atstovø apranga, buvimo vie-
ta, bendravimo (su policija) maniera, vidutinës klasës atstovo akimis, labai
panašûs á „tipiško nusikaltëlio” išvaizdà, aprangà, gyvenimo vietà.

Taigi šis „tipiško nusikaltëlio” ávaizdis turi didþiulæ reikšmæ, kai teisë-
saugos pareigûnui reikia susiorientuoti, su kuo jis susidûrë: su nusikaltëliu
ar su „padoriu þmogumi”. Pirmuoju atveju asmená jis traktuoja kaip átarti-
nà þmogø ir vykdo tolesnius veiksmus: apklausia, patikrina, jeigu padarytas
nusikaltimas, átraukia á átariamøjø sàrašà. Antruoju – iš karto abejoja þmo-
gaus kalte.

Taip „politizuojamas” teisës taikymas. Tikimybë þemesnës klasës atsto-
vams patekti á átariamøjø sàrašà, bûti suimtiems daug didesnë.

Aišku, dël tokio santykiø politizavimo kyla teisiniø problemø, nes sunku
teisingai taikyti teisës normas, ypaè nekaltumo prezumpcijà.

Diferenciaciniø nuobaudø teorija. Biurokratai nemëgsta problemø (W.
Chambliss ir R. Seidman)

W. Chamblissas ir R. Seidmanas iš esmës aptaria tà patá reiškiná – kaip
visuomenës klasinë struktûra modifikuoja individo ir kriminalinës justicijos
santykius priklausomai nuo individo klasinës padëties.

Taèiau jie pateikia visai kitoká mechanizmà, dël kurio tai ávyksta. Šie
mokslininkai atkreipia dëmesá, kad kriminalinë justicija yra biurokratinë
organizacija. Tiek biurokratinëms organizacijoms apskritai, tiek ir krimi-
nalinei justicijai suteikta didelë laisvë (diskrecija) savo nuoþiûra taikyti ar-
ba netaikyti ástatymo numatytø veiksmø.

Kaip ir kiekviena biurokratinë organizacija, kriminalinë justicija imasi
veiksmø tada, kai tai padidina jos prestiþà, vienaip ar kitaip jai naudinga.
Kartu ji linkusi vengti veiksmø, kurie padidina átampà, komplikuoja jos
veiklà.

Bûtent ši aplinkybë ir lemia, kad kriminalinë justicija á skirtingø klasiø
atstovø nusiþengimus reaguoja nevienodai.
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„Diskrecijos taisyklë – rašo jie, – taikoma taip, kad á ástatymo veikimo
zonà daþniausiai patenka bejëgiai (pvz., neturtingi) þmonës”1. Taip yra dël
to, kad kaip tik maþiausiai socialinës átakos turintys þmonës maþiausiai gali
sukelti problemø kriminalinei justicijai (padaryti spaudimà, padidinti darbo
apimtá ir t.t.).

Dël to ástatymai aktyviausiai taikomi þemiausios, beginklës, klasës at-
stovams, todël jie daþniausiai pripaþástami nusikaltëliais.

8. Integralios nusikalstamo elgesio teorijos link

Integralios nusikalstamumo teorijos sukûrimo problema

Šiuolaikinëje kriminologijoje priskaièiuojama dešimtys bendrøjø ir dar
daugiau specialiøjø teorijø, kurios siekia paaiškinti nusikalstamumà ir at-
skiras jo atmainas. Kriminologai paprastai, atsiþvelgdami á aplinkybes, va-
dovaujasi tai viena, tai kita teorija. Taèiau tokia padëtis nëra normali, todël
yra nemaþai bandymø integruoti ávairias teorijas ir, prisiminus pasakëèià
apie dramblá, iš virvës, stulpo ir statinës vis dëlto padaryti dramblá.

Daþniausiai bandoma integruoti ne visas, o tik keletà teorijø. Kartais
sukurta integrali teorija pretenduoja á universalios statusà. Tokias teorijas
dëstyti neretai gana sunku. Sunku perteikti dideles ir sudëtingas schemas2.

Nëra jokiø abejoniø, kad šie integravimo bandymai vaidins vis svarbesná
vaidmená kriminologijoje. Trumpai aptarsime problemas, su kuriomis susi-
duria šie dràsûs kriminologai.

Daugelis kylanèiø problemø yra susijusios su tuo, kad šiuolaikines nusi-
kalstamumo teorijas gana sunku integruoti.

1. Nemaþa dalis teorijø sukurtos ir dëstomos kaip universalios. Jø auto-
riai teigia, kad jos vienodai gerai tinka bet kokiam nusikalstamumui paaiš-
kinti. Iš tikrøjø gi vienos iš jø geriau tinka vienoms nusikalstamumo rûšims
paaiškinti, kitos – kitoms. Integruojant šias teorijas kyla nelengva problema
– nustatyti, kur tinkamiausiai konkreèià teorijà galima pritaikyti.

                                                     
1 Chambliss W., Seidman R. Law, Order and Power. Reading, Mass.: Addison - Wesley, P.

286.
2 Kaplan A., Howard B., Robbins C. and Martin S. S. Toward the Testing of a General

Theory of Deviant Behavior in Longitudinal Perspective: Patterns of Psychopathology. Rese-
arch in Community and Mental Health. 1983.Vol. 3. P. 27-65.; Pearson F. S. and Weiner N. A.
Toward an Integration of Criminological Theories. Journal of Criminal Law and Criminology.
1985.Vol. 76. P. 116-150.
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2. Kiekviena teorija vartoja ne tik jai bûdingas sàvokas. Tai, kas vienoje
vadinama „disfunkcija”, kitoje – „konfliktu”, treèioje – „dezadaptacija”.
Integruojant teorijas nelengva nustatyti, koks yra tø skirtingø sàvokø santy-
kis. Derinant panašias ávairiø teorijø sàvokas tenka tikslinti ir net keisti jø
turiná, taèiau tai sumaþina galimybæ remtis tos teorijos išvadomis.

3. Nemaþa dalis teorijø prieštarauja viena kitai. Norint jas integruoti
reikia kurti papildomas metateorijas, tai yra teorijas paaiškinanèias teori-
jas.

Pavyzdþiui, socialiniø galimybiø teorijos teigia, kad jaunimas siekia
sëkmës ir nusikaltimø prieþastis yra neturëjimas tam pakankamai galimy-
biø. Šià padëtá ypaè skausmingai jauèia þemesniø visuomenës sluoksniø
jaunimas. Taigi, kol jaunimas siekia šio tikslo, kol tas noras dar egzistuoja,
lieka ir aprašytas prieštaravimas tarp šio noro ir realiø galimybiø, kuris ir
yra kriminogeninis veiksnys.

T. Hirshi socialinës kontrolës teorija teigia atvirkšèiai, kad bûtent nieko
gyvenime nesiekiantys jaunuoliai yra maþiausiai priklausomi nuo visuome-
nës ir dël to sunkiausiai pasiduoda socialinei kontrolei.

Integruojant šias teorijas reikia galvoti, kaip suderinti šiuos prieštara-
vimus.

4. Bandant nustatyti ryšius tarp teorijø, susiduriama su tyrimø stoka.
Mat kiekvienos teorijos atstovai daugiausia tiria reiškinius, bûtinus jø te-
orijoms pagrásti. Ryšiai tarp reiškiniø, kuriuos tiria atskiros teorijos, yra
maþiau ištirti.

Taigi kiekviena integrali teorija – tai iš esmës nauja teorija, naujos sà-
vokos, nauja jø ryšiø sistema. Tokia teorija tik iš dalies gali remtis jos integ-
ruotø teorijø išvadomis ir laimëjimais. Reikia iš naujo pagrásti svarbiausius
dalykus, reikia ásitikinti, ar integruojamos teorijos išvados vis dar galioja jà
integravus su kita.

4. Integruotos teorijos yra labai sudëtingos. Jos apima dešimtis, net
šimtus veiksniø, aprašo jø sudëtingà sàveikà. Dëstant jas labai svarbios tø
veiksniø ir jø ryšiø schemos. Jos daþnai yra labai sudëtingos, panašios á mo-
dernià elektroninio árenginio schemà.

Dël visø šiø prieþasèiø sukûrus integruotà teorijà reikia atlikti specialius
tyrimus norint ásitikinti, ar iš tikrøjø ši teorija gerai paaiškina tai, kas vyksta
tikrovëje1.

                                                     
1 Gottfredson M. R. and Hirshi T. A General Theory of Crime. – Stanford, California:

Stanford University Press, 1990.
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Bandymas sukurti integralià nepilnameèiø nusikalstamumo teorijà
(Elliot, Huizinga ir Ageton)

Elliotas, Huizingas ir Agetonas pasiûlë integralià teorijà, kuri apima E.
Durkheimo, Mertono ir T. Hirshi teorijas. Jie teigia, kad trys E. Durkhei-
mo ir Mertono aprašyti reiškiniai: anomija, neadekvati asmenybës sociali-
zacija (ypaè blogas auklëjimas šeimoje) ir visuomenës dezorganizacija (ne-
stabili visuomenë, nenusistovëjæ santykiai) susilpnina T. Hirshi aprašytus
individo priklausomybës nuo socialinës kontrolës ryšius (prisirišimas, daly-
vavimas, uþimtumas, aktyvus tikëjimas visuomenës vertybëmis). Tie susil-
pnëjæ ryšiai su socialine kontrole savo ruoþtu stiprina nepilnameèio ryšius
su asocialiomis grupuotëmis. Dalyvavimas tose grupëse tampa svarbiausia
nusikaltimø padarymo prieþastimi. Taèiau tas veiksnys kartu veikia susil-
pnëjusià socialinæ kontrolæ. Tai dar labiau skatina individo ryšius su antiso-
cialiais paaugliais ir asocialiais grupëmis, o dël to dar labiau susilpnëja so-
cialinë kontrolë ir sustiprëja nusikalstamos veiklos tikimybë. Dar vienas
svarbus dalykas, átrauktas á integruotà teorijà, – narkotikø vartojimas. Tai
svarbi asocialiø grupiø gyvenimo ir bendravimo dalis ir kartu atskiras svar-
bus veiksnys, dar labiau susilpninantis ryšius su visuomene ir nepilnameèio
socialinæ kontrolæ.

Taigi teorija pateikia sudëtingà sistemà, apimanèià ávairiø teorijø apra-
šomus veiksnius ir parodo labai sudëtingus jø ryšius. Dauguma tø ryšiø yra
gráþtamojo pobûdþio. Tai reiškia, kad vieni veiksniai veikia kitus, tie savo
ruoþtu tiesiogiai arba netiesiogiai veikia pirminius veiksnius ir visa tai kar-
tojasi daugelá kartø.

Norint patikrinti šià teorijà buvo atliktas didelis tyrimas – tirta daugiau
kaip 1700 Amerikos jaunuoliø nuo 11 iki 17 metø.

Tyrimo rezultatai patvirtino, kad ryšys tarp minëtø reiškiniø bûtent
toks, koká nurodë integruotos teorijos autoriai. Ji paaiškina didelæ apiben-
drintos dispersijos dalá, geriau negu kiekviena atskira integruojama teorija
atskleidþia tikimybæ, kad nepilnametis darys nusikaltimus. Taèiau nepai-
sant akivaizdþios šios teorijos sëkmës, ji kartu labai gerai rodo visus sun-
kumus, su kuriais susiduria integralios teorijos kûrëjai.

Vienas iš jø – veiksniø pasirinkimas. Sakykime, diferencialuose asocia-
cijos teorijà (E. Sutherland) sudaro devyni teiginiai. Kiekvienas savo ruoþtu
atskleidþia ryšá tarp keliø reiškiniø.

Socialinës kontrolës teorija turi maþiausiai 4 komponentus. Taigi 9
komponentai E. Sutherlando teorijos ir 4 T. Hirshi – iš viso 13. Taèiau šis
skaièius iš tikrøjø siekia daugelá dešimèiø. Aišku, galima bandyti tà skaièiø
maþinti ir átraukti tik svarbiausius kiekvienos integruojamos teorijos kom-
ponentus. Taip padarë ir šios teorijos autoriai. Jie atrinko 8 komponentus
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iš 25. Taèiau šiuo atveju tenka rinktis, kurá gi iš kiekvienos teorijos paimti,
ir tas pasirikimas gali bûti nevykæs.

Gali atsitikti, kad vienas mokslininkas atrinks vienus komponentus, ki-
tas – kitus ir dël to integracijos rezultatai bus skirtingi. Vadinasi, bus su-
kurta ne tik daug kriminologiniø teorijø, bet dar daugiau jø integravimo
variantø.

Nepilnameèiø nusikalstamumo metateorija
(D. Shoemaker)

Minëjome, kad integruojamos paprastai ne visos egzistuojanèios teori-
jos, o tik keletas jø. Aišku, kad integruoti visas teorijas kol kas tik svajonë.

D. Shoemakeris pabandë þengti pirmà þingsná ta linkme ir sukurti savo-
tiškà tokios teorijos „schemà” (þr. 11 schemà).

Jis siûlo schemà, kuri atskleidþia ryšius ne tarp atskirø veiksniø, o tarp
veiksniø grupiø. Á kiekvienà grupæ áeina veiksniai, kuriuos aprašo (ar bent
jiems skiria daug dëmesio) tam tikra teorijø grupë. Taigi D. Shoemakerio
schema faktiškai integruoja teorijas, bando parodyti kiekvienos iš jø vietà
bendrame nusikalstamumo veiksniø kontekste.

11 schema. Integruota nusikaltimo prieþasèiø teorija1

Visuomenës
sàlygos

Socialinë kon-
trolë

Padidëjusi
Socialinë,

ekonominë,
politinë
sistema

a. mokykloje
b. šeimoje
c. gyvenamojoje
    vietoje
d. baþnyèioje

Pablogëjæs
savæs ver-

tinimas

antisocialiniø
bendraamþiø

grupiø
átaka

Individualûs
bruoþai:

biologiniai
asmenybës
ypatumai

Teisëtvarkos
paþeidimai

                                                     
1 Shoemaker D. J. Delinquency Theory: An Integrative Approach // Theories of Delinqu-

ency. An Examination of Explanation of Delinquent Behavior. – New York: Oxford Univer-
sity Press, 1996. P. 259.
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Kairëje schemos pusëje pateiktos dvi pradinës veiksniø (ir teorijø) gru-
pës.

1. Socialiniai veiksniai. Juos apibûdina anomijos, socialinës dezorgani-
zacijos ir ekonominës–politinës teorijos.

2. Individualios nusikaltëlio charakteristikos. Tai biologiniai veiksniai ir
kiti asmenybës bruoþai.

Kita veiksniø grupë (jà sukelia dvi pirmosios: þr. ryškesnes linijas). Ji
pati turi tam tikrà gráþtamàjá poveiká (þr. punktyrines linijas) – sumaþëja
socialinës kontrolës poveikis individui.

Tai T. Hirshi aprašytos socialinës suaugusiøjø kontrolës sumaþëjimas
mokykloje, šeimoje, bendruomenëje, baþnyèioje. Ši grupë savo ruoþtu vei-
kia tris treèios eilës veiksniø grupes.

Sumaþëjus kontrolei padidëja bendraamþiø átaka nepilnameèiui, o tai
sustiprina jo antisocialines paþiûras ir antisocialiná elgesá, dël to imama
maþiau vertinti save ir galiausiai elgesys tampa nusikalstamas.

Taigi socialinës kontrolës veiksnius D. Shoemakeris pateikia schemos
centre. Jie tarsi „priima” bendrasocialiniø ir asmeniniø bruoþø átakà ir
„perduoda” jà toliau, veikdami tuos veiksnius, kurie jau tiesiogiai formuoja
nusikalstamà elgesá.

Sudarydamas schemà D. Shoemakeris vadovavosi kriminologiniø tyri-
mø duomenimis, kurie rodo pakankamai tvirtà ir pastovø minëtø veiksniø
ryšá.

Þemo savæs vertinimo veiksnius pateikdamas tarp silpnëjanèios sociali-
nës kontrolës ir stiprëjanèios bendraamþiø átakos veiksniø jis irgi remiasi
turimø tyrimø duomenimis.

Matome, kad taip teoriškai apibendrinus daug kas paaiškëja. Aiškiau
matome ávairiausiø veiksniø savitarpio ryšá. Taèiau išryškëja ir problemø.

Tiek integralinës, tiek metateorijos tik susieja tarpusavyje jau þinomas
teorijas. Prisiminæ pasakëèià apie dramblá, galime sakyti, kad jos suriša tar-
pusavyje virvæ, stulpà ir statinæ, taèiau nieko nepasako apie bûsimas teori-
jas. Kaip þinome, Mendelejevas garsiojoje lentelëje ne tik suskirstë jau þi-
nomus cheminius elementus, bet numatë ir dar neþinomus.

Nei integralios, nei metateorijos šito dar negali. Jø kûrëjams nepavyksta
pamatyti minëto dramblio kontûrø.

Antra vertus, ne visada atskiros grupës bruoþai turi tam tikrà vienodà
vietà veiksniø sistemoje. Sakykime, asmenybës bruoþai yra pradinëje gru-
pëje, taèiau jie yra ir delinkventinio elgesio rezultatas (pvz., antrinë stigm-
cija).

Taigi iki šiol sukurtos tiek integralios, tiek metateorijos kol kas yra tik
eskizai – pradiniai bûsimosios integralios teorijos variantai.
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Penktas skyrius

NUSIKALSTAMO ELGESIO TEORIJOS
IR ATSKIRO NUSIKALTIMO

AIÐKINIMAS

1. Atskiras nusikaltimas ir jo kriminologinë analizë

Apþvelgëme svarbiausias kriminologines teorijas, paaiškinanèias, kodël
þmonës daro nusikaltimus. Kiekviena iš jø nurodo vis kitas galimas prie-
þastis, atskleidþia kitokià nusikaltimus lemianèius veiksniø sàveikà ir
reikšmæ. Net ir tie patys veiksniai vertinami skirtingai.

Vienos teorijos papildo viena kità, iš jø galima sukurti vienà metateori-
jà, kitos yra visiškai priešingos, nesuderinamos, treèiøjø tiesiog net negali-
ma palyginti.

Šiuolaikinei kriminologijai bûdinga ne tik teorijø gausa – šiø dienø kri-
minologai yra politeoretikai, pripaþásta, kad teisingos gali bûti daugelis te-
orijø. Manoma, kad kiekviena teorija atskleidþia vis kità nusikalstamo elge-
sio šaltiná, nurodo vis kitas nusikalstamo elgesio prieþastis, todël vienos
kriminologijos teorijos geriau paaiškina vienus nusikaltimus, kitos – kitus.

Pagrindinis patarimas, kurá jie duoda kiekvienam, norinèiajam suprasti
atskirà nusikaltimà, yra toks: bandyti paaiškinti já remiantis kuo daugiau
teorijø.

Šiame skyriuje panagrinësime tai, kas yra visø nusikalstamumo teorijø
dëmesio centre. Mes gilinamës á atskirà nusikaltimà ir já padaryti paskati-
nusius veiksnius. Tai labai svarbi uþduotis. Bûtent atskirà nusikaltimà bei jo
prieþastis turi išaiškinti darbuotojas praktikas – tardytojas, teisëjas, parei-
gûnas, bûtent su atskiru nusikaltimu susiduria paprastas pilietis, kuris or-
ganizuoja nusikaltimø prevencijà.
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Nagrinëjant atskirà nusikaltimà itin svarbià reikšmæ turi trys dalykai:
– nusikaltimo situacija,
– nusikaltimo mechanizmas ir
– nusikaltimo veiksniø visuma.

2. Nusikaltimo situacija

Nusikaltimo situacija vadinsime tas konkreèias aplinkybes, kuriomis
padarytas nusikaltimas.

Þodis „situacija” yra kilæs iš lotyniško þodþio „situs” ir reiškia padëtá.
Kai apie nusikaltimo situacijà (tiksliau konkreèià gyvenimiškà nusikaltimo
situacijà) kalbama kriminologijoje, omenyje turima visuma veiksniø, kurie
veikë nusikaltimo metu ir tiesiogiai prieš já.

Nuþudymo situacija yra ta vieta ir laikas, kur ir kada nuþudymas buvo
padarytas. Tai nusikaltimo aplinka (butas arba gatvë), aplinkybës (laikas –
diena, vakaras), dalyviai (nusikaltëlis, auka, kiti stebëtojai arba dalyviai), jø
vidinë bûsena (pyktis, suirzimas, apsvaigimas), jø mintys (tikslai ir pan.)

3. Nusikaltimo mechanizmas

Nusikalstamo elgesio mechanizmu vadinama objektyviø (situaciniø) ir
subjektyviø (asmeniniø) veiksniø, tiesiogiai paskatinusiø padaryti nusikal-
timà, visuma ir jø sàveika. Aplinkybës, ávykiai, individo jausmai, mintys,
pojûèiai, prisiminimai ir t.t., kurie paskatino padaryti nusikaltimà, tiesiogiai
arba netiesiogiai dalyvauja konkretaus nusikaltimo etiologijoje, padidina
arba sumaþina tikimybæ, kad jis bus padarytas, ir kartu sudaro nusikaltimo
mechanizmà.

Detaliai panagrinëkime vieno nusikaltimo mechanizmà1.
Garsus rašytojas meistriškai pavaizdavo psichinius procesus prieš pat

nusikaltimà (þmonos nuþudymas iš pavydo) ir jo metu. Pagrindinis veikëjas
Pozdnyševas pavyduliauja savo þmonos. Šio jausmo apimtas jis gráþta namo
tikëdamasis netikëtai uþklupti jà su menamu meiluþiu.

„Nesuvokdamas, kodël taip vëlai matyti pro mûsø langus šviesa, aš toj
paèioj sielos bûsenoj, laukdamas kaþko baisaus, pakilau laiptais ir paskam-
binau. Liokajus, geras, rûpestingas ir labai kvailas, Jegoras atidarë duris.
Pirmas daiktas, kuris krito man á akis, buvo prieškambaryje ant kabiklio jo
apsiaustas šalia kitø drabuþiø. Aš turëjau nustebti, bet nenustebau, nes

                                                     
1 Tolstojus L. Kreicerio sonata. – Vilnius, 1958. P. 132–140.
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laukiau šito. Taip ir yra – tariau pats sau... Aš negalëjau atsikvëpti ir nega-
lëjau sulaikyti drebanèiø þiaunø... Aš vos nepravirkau, bet tuètuojau šëto-
nas man pakuþdëjo: „Verk, rodyk savo švelnius jausmus, o jiedu ramiai
išsiskirs, kaltës árodymø nebus, ir tu visà amþiø abejosi ir kankinsies”. Ir
jautrumo kaip nebûta, tuojau atsirado keistas jausmas, jûs nepatikësite – aš
pajutau dþiaugsmà, kad dabar pasibaigs mano kanèios, kad dabar aš galiu
jà nubausti, galiu nusikratyti jos, kad aš galiu duoti valià savo pagieþai. Ir aš
daviau valià savo pagieþai, aš tapau þvërimi, piktu ir gudriu þvërimi...

Aš norëjau atsistoti, bet negalëjau. Širdis taip plakë, jog aš negalëjau
pastovëti ant kojø. Taip, aš mirsiu nuo smûgio. Ji nuþudys mane. Jai šito ir
tereikia. Kà jai reiškia nuþudyti? Bet ne, tai jai bûtø labai naudinga, ir šito
malonumo aš jai nepadarysiu” .

O štai nusikaltëlio mintys, jausmai bei veiksmai nusikaltimo metu:
„Kai þmonës sako, kad jie, ištikti siuto priepuolio, nieko neatsimena, kà

daro, jie kalba nesàmones, netiesà. Aš viskà atsiminiau ir në sekundei ne-
praradau atminties. Juo stipriau kaitinau savo širdyje siutulio garus, juo
ryškiau ëmë liepsnoti nusimanymo šviesa, kurioje aš negalëjau nematyti
viso to, kà aš dariau. Kiekvienà sekundæ aš þinojau, kà dariau, netgi atrodo,
truputá anksèiau aš þinojau, kà darau, tarytum tam, kad galima bûtø gailë-
tis, kad galëèiau pats sau pasakyti, jog aš galëjau sustoti. Aš þinojau, kad
smogiu þemiau šonkauliø ir kad durklas ásmigs. Tà minutæ, kada aš taip
dariau, aš þinojau, kad darau kaþkà baisaus, darau tai, ko dar niekuomet
nesu daræs, ir tatai turës baisiø padariniø. Bet šitas nusimanymas švystelëjo
kaip þaibas, ir po to tuojau sekë pats poelgis. Aš girdëjau ir atsimenu, kaip
vienà akimirkà pasipriešino jos korsetas ir kaip po to peilis smigo á minkštà
vietà”.

Kaip matome, pats ávykis – nusikaltimas – ilgos ir sudëtingos ávykiø
grandinës rezultatas. Tos grandinës atskiros grandys yra:

a) individo jausmai („aš pajutau...”, „širdis man pradëjo plakti...” ir t.t.);
b) jo mintys („pagalvojau...”, „supratau...”);
c) situacijos aplinkybës (languose buvo šviesa, liokajaus, atidariusio du-

ris, elgesys, varþovo apsiaustas šalia kitø drabuþiø...);
d) maþesni ir didesni ávykiai („aš norëjau atsistoti, bet negalëjau...”);
e) nusikaltëlio refleksija, t.y. savæs, savo jausmø stebëjimas („aš toj pa-

èioj sielos bûsenoj, laukdamas kaþko baisaus...”, „aš negalëjau ne-
matyti visko, kà darau...”);

f) ávairiø galimø elgesio variantø svarstymas ir padariniø numatymas
(„... o jie ramiai išsiskirs, kaltës árodymø nebus, ir tu visà amþiø abe-
josi ir kankinsies”);

g) doroviniai vertinimai („aš þinojau, kad darau kaþkà baisaus”). Visi
šios grandinës elementai yra labai sudëtingai tarpusavyje susijæ. Ávy-
kiai, mintys, jausmai, vertinimai veikia vienas kità, kiekvienas jø atsi-
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randa kaip kitø rezultatas ir savo ruoþtu sukelia kitø jausmø, minèiø,
ávykiø, vertinimø.

Apþvelkime kai kuriuos svarbiausius šio nusikaltimo mechanizmo po-
þymius.

1. Mechanizmo elementø tarpusavio ryšys. Kiekvienas iš aprašytø ele-
mentø uþima tam tikrà vietà visoje vienas kitam átakos turinèiø ávykiø
grandinëje. Taigi nuo kiekvieno elemento daugiau ar maþiau priklauso, á
kurià pusæ pakryps ávykiai. Neþinia, kaip klostytøsi aprašyti procesai, jeigu
bûsimas nusikaltëlis sugráþæs namo neaptiktø savo „varþovo” arba jeigu
vaikai dar nemiegotø, jeigu jis tuo momentu prisimintø ne savo skriaudas,
o kokius nors malonius bendro gyvenimo su þmona epizodus, jeigu jam
áëjus þmona ir „varþovas" kitaip sureaguotø á jo pasirodymà ir pan.

2. Jø poveikis nusikaltimo padarymo tikimybei. Ávykiø, jausmø ir t.t.
grandinei plëtojantis nusikaltimo padarymo tikimybë keièiasi. Atsitiktinai
susirinkus antisocialiai nusiteikusiems jaunuoliams atsiranda tikimybë, kad
jie padarys nusikaltimà. Ši tikimybë padidëja, kai jie kartu išgeria. Tikimy-
bë, kad bus padarytas nusikaltimas, pasidaro dar didesnë, kai išgëræ jie visi
pakyla nuo stalo ir išeina á gatvæ ieškoti nuotykiø. Ji dar labiau padidëja,
kai blogai apšviestoje gatvëje išgëræ jaunuoliai sutinka potencialià aukà.
Taigi kiekvienas ávykis, mintis, jausmas gali padidinti tikimybæ, kad nusi-
kaltimas bus padarytas, arba jà sumaþinti.

3. Poveikio sudëtingumas. Kiekvieno konkretaus nusikaltimo mecha-
nizmo dalyvio poveikis yra sudëtingas, daugiareikšmis. Kiekvienas pasaky-
tas þodis, kiekvienas ávykis, poelgis, jausmas turi daugelá ávairiausiø atspal-
viø. Nelengva, pavyzdþiui, suvokti, kas sukëlë pyktá: išgirsto þodþio prasmë,
tonas, kuriuo jis buvo pasakytas, situacija, kurioje jis nuskambëjo, ar dar
kas nors.

Taigi nusikalstamo elgesio mechanizmà sudaro daug elementø, ir kiek-
vienas iš jø gali veikti ávairiai. Šie veiksniai tarpusavyje susijæ sudëtingais
ryšiais.

Nusikalstamo elgesio mechanizmo elementai, skirtingai negu visi kiti
kriminogeniniai faktoriai, veikia tiesiogiai. Þmogus gali bûti seniai pasiren-
gæs padaryti nusikaltimà, taèiau nesusiklosèius tam tikroms aplinkybëms,
pakitus atitinkamiems jausmams, mintims ir pan. ši galimybë taip ir nebus
realizuota.

Iš kur kyla nusikalstamo elgesio mechanizmà sudarantys veiksniai? No-
rëdami suprasti bet kokios minties, jausmo atsiradimà nusikaltimo metu
turime paþinti þmogaus asmenybæ, išnagrinëti jo formavimosi sàlygas, suþi-
noti, koks šeimos, draugø, apskritai socialiniø, ekonominiø ir kitø veiksniø
poveikis.
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Nusikalstamo elgesio mechanizmà bûtina þinoti, nes tai turi reikšmës
nustatant subjekto atsakomybæ bei skiriant bausmæ. Ástatymas reikalauja
tiriant konkretø nusikaltimà nustatyti nusikaltimo taktikà (laikà, vietà, bû-
dà ir kt.), aplinkybes, turinèias átakos kaltinamojo atsakomybës dydþiui ir
pobûdþiui. Ávykdyti šá ástatymo reikalavimà galima tik kruopšèiai ištyrus
nusikaltimo padarymo mechanizmà, nustaèius nusikaltimà tiesiogiai nulë-
musiø veiksniø visumà.

Atskleisti nusikalstamo elgesio mechanizmà taip pat bûtina sprendþiant
nusikaltimø prevencijos problemas. Neatlikus tokio tyrimo negalima atsa-
kyti á svarbiausius prevencijos organizavimo klausimus: kokia yra pakarto-
tinio nusikaltimo tikimybë, kaip gali ateityje formuotis veiksniø, lemianèiø,
kad bus padarytas nusikaltimas, visuma.

4. Nusikaltimà sukëlusiø veiksniø visuma

Kalbëdami apie nusikaltimo situacijà ir mechanizmà omenyje turime tik
veiksnius, kurie veikë nusikaltimo metu bei prieš pat nusikaltimà ir tiesio-
giai nulëmë sprendimà já padaryti.

Taèiau visi minëti veiksniai, kurie veikia nusikaltimo situacijoje, patys
yra daugelio kitø veiksniø išdava.

Kiekvienas nusikaltimas yra ilgos veiksniø grandinës padarinys. Prieþas-
èiø, kodël þmogus padarë tam tikrà nusikaltimà, galime ieškoti ir ávykiuose,
kurie vyko prieš pat nusikaltimà, ir tuose, kurie ávyko daug seniau, netgi
ankstyvojoje vaikystëje.

Þmogus nuþudytas didþiai susijaudinus buvo dël to, kad kaþkas, dël ko
nusikaltëlis labai susijaudino, ávyko prieš pat nusikaltimà, taèiau ne maþiau
svarbu, kad kaþkada vaikystëje ar jaunystëje šeima neišmokë šio þmogaus
valdytis panašiose situacijose. Taèiau ir tai dar nëra šio nusikaltimo prie-
þasèiø grandinës galas. Norëdami suþinoti, kodël vaikystëje individas neiš-
moko valdyti savo emocijø, turëtumëme gilintis á šeimos istorijà, santykius,
tëvø asmenybës ypatybes. Galime toliau aiškintis, kodël jo šeima bûtent
tokia. Tada turëtume gráþti dar labiau á praeitá, suprasti šeimas, kuriose
išaugo individo tëvai. Norëdami suprasti, kodël visa tai buvo taip, o ne ki-
taip, turëtumëme panagrinëti visuomenës ekonomines, socialines ir kt. sà-
lygas, kuriomis gyveno bûsimojo nusikaltëlio tëvai. Visa ta begalinë ávykiø
grandinë eina vis toliau á praeitá, vis plaèiau á visuomenës gyvenimà, vis la-
biau susipainioja su naujais veiksniais, ávykiais, aplinkybëmis. Taigi turime
skirti nusikaltimo situacijà (veiksniai prieš pat nusikaltimà ar jo metu) ir
visus kitus veiksnius, kurie sukëlë situacijà.
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Kitas pavyzdys. Nepilnametis, vaþiuodamas autobusu, pastebëjo, kad
vieno iš keleiviø piniginæ bûtø galima lengvai pavogti. Viskas, kas vyko au-
tobuse tuoj pat prieš nusikaltimo padarymà ir jo metu: sàlygos, kurios pa-
lengvina ar apsunkina vagystæ, vaikino jausmai, mintys, reakcijos (pvz.,
stiprus nepilnameèio noras gauti pinigø), ir yra nusikaltimo situacija.

Kiekvienas iš šiø veiksniø susiformavo jau anksèiau, dar prieš situacijà.
Pastebëjus piniginæ nepilnameèiui kilo begalinis noras jà pasisavinti (nusi-
kaltimo mechanizmo elementas). Taèiau šis stiprus noras atsirado todël,
kad: 1. nepilnameèiui šiuo metu apskritai labai reikia pinigø; 2. o jø reikia
dël to, kad tëvai jam neduoda pinigø; 3. pinigai buvo labai vertinami jo
šeimoje. Taigi šios aplinkybës jau nëra tiesioginis nusikaltimo mechanizmo
elementas. Kad ir koks stiprus ir svarbus bûtø jø poveikis tam, kad buvo
padarytas nusikaltimas, jis yra netiesioginis, o veikia per tam tikras situaci-
jos aplinkybes (staigiai kilusá stiprø norà pasisavinti pinigus).

Kitas šio nusikaltimo situacijos elementas – spûstis autobuse. Tai pa-
lengvino padaryti nusikaltimà. Ši aplinkybë irgi atsirado konkreèioje nusi-
kaltimo situacijoje ir yra nusikaltimo mechanizmo elementas. Kilusá pa-
auglio norà pasisavinti pinigus sustiprino nuojauta, kad tai padaryti šá kartà
nebus sunku. Taèiau daugelis prieþasèiø, dël kuriø buvo spûstis, atsirado uþ
situacijos ribø: šiuo metu apskritai trûksta transporto; tai piko valandos,
kai ypaè daug þmoniø naudojasi viešuoju transportu ir pan., o tai lemia
ekonominës ir kitokios prieþastys. Visos šios aplinkybës susidarë ne kon-
kreèios situacijos metu ir nëra nusikaltimo mechanizmo elementas.

Taigi nusikaltimà lemiantys veiksniai sudaro tarsi keletà sluoksniø (þr.
12 schemà).

Atskiri tiek vidiniai, tiek išoriniai nusikaltimo mechanizmo veiksniai pa-
vaizduoti strëlëmis. Bendras dësningumas yra tai, kad kiekvienas vidinis
nusikaltimo mechanizmo veiksnys savo ruoþtu veikiamas vieno ar keliø
aplinkos veiksniø. Pavyzdþiui, tai, kad darydamas nusikaltimà þmogus buvo
apsvaigæs nuo alkoholio (nusikaltimo mechanizmo veiksnys), galëjo nu-
lemti aplinkybë, kad jis yra alkoholikas arba tai, kad jis priklauso socialinei
grupei, kuriai alkoholiniø gërimø vartojimas yra áprastas laisvalaikio pra-
leidimo bûdas. Nusikaltimas galëjo bûti padarytas ir dël to, kad alkoholis
visada susilpnina šio þmogaus savikontrolæ. Taip ávyko ir šá kartà.

Taigi aplinkos ir nusikaltimo mechanizmo veiksniai sudaro veiksniø
grandines (þr. 13 schemà).

Ta veiksniø grandinë neretai lemia, koká bûtent poveiká konkreèiu at-
veju darys kiekvienas iš grandinës veiksniø. Tas pats veiksnys, kuris vienoje
situacijoje, bûdamas susijæs su vienais veiksniais, skatina padaryti nusikal-
timà, kitoje grandinëje, bûdamas susijæs su kitais veiksniais, stabdo arba yra
neutralus.
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Socialinës
aplinkos veiksniai

Nusikaltimo situacija
Nusikaltimo mechanizmas

12 schema. Nusikaltimo padarymo mechanizmas tarp kitø
nusikaltimo veiksniø

13 schema. Nusikaltimo veiksniø grandinë

  Nusikaltimo             SOCIALINËS APLINKOS VEIKSNIAI
mechanizmas

       Alkoholizmas

     Nusikaltimo        Artimiausios jo aplinkos
      padarymas       pobûdis (piktnaudþiavimas

           alkoholiu èia – "gyvenimo
                     stilius")

         Alkoholis  pašalina
        dorovinius stabdþius

Nusikaltëlis
buvo

apsvaigæs
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5. Konkretus nusikaltimas ir nusikalstamo
elgesio teorijos

Išnagrinëjæ pateiktus atskirø nusikaltimø aprašymus matome, kad anks-
èiau aptartos teorijos gali juos vienaip ar kitaip paaiškinti.

Kiekviena iš jø pabrëþtø kità veiksniø grandinæ, kitus aplinkos veiksnius
ir kitus su jais susijusius nusikaltimo mechanizmo elementus.

Kiekvienu atveju tikëtina, kad svarbø vaidmená suvaidino nusikaltëlio
asmenybë. Tai ypaè tikëtina Pozdnyševo istorijoje.

Kriminologas, besivadovaujantis asmenybës teorijomis, dëmesá sutelktø
á veikëjo asmenybës ypatumus. Jis nustatytø, kad Pozdnyševui apskritai
bûdingas liguistas nepasitikëjimas þmonëms. Dël kaþkokiø su jo asmenybe
ir, matyt, su jo praeitimi susijusiø veiksniø jis netiki, kad gali bûti mylimas,
laukia kitø neištikimybës. Ir anksèiau pasireiškë jo stiprus noras atkeršyti,
bausti uþ neištikimybæ.

Šis kriminologas nagrinëdamas veikëjo išgyvenimus atkreiptø dëmesá á
jo reakcijø savotiškumà, netgi paradoksalumà. Kai þmona sušuko: „Nieko,
nieko nebuvo!”, Pozdnyševas padarë paradoksalià išvadà „Buvo viskas”.

Psichoanalitiškai màstantis kriminologas to bruoþo šaltinio bandytø ieš-
koti ankstyvojoje vaikystëje, kognityvinës krypties – panagrinëtø veikëjo
kognicijas – jam áprastus bûdus daryti išvadas ir t.t. Bandydamas paaiškinti
vagystæ autobuse H. Eysenck’o teorijos atstovas pabrëþtø vaikino elgesio
staigumà ir spontaniškumà. Jis sietø tai su paauglio nervø sistemos ypatu-
mais ir iš jø plaukianèiais padariniais.

Subkultûros teorijos atstovas vieno ir kito individo elgesá sietø su pa-
grástais elgesio stereotipais ir vertybëmis. Nuþudymas Pozdnyševo laikais
buvo gana paplitusi reakcija á sunkø áþeidimà – prisiminkime bajorø dviko-
vas, kai skriauda turëjo bûti nuplauta krauju.

Taip pat ir vaikino, autobuse pavogusio piniginæ, socialinëje aplinkoje
nebuvo áprasta praleisti progø ar ilgai galvoti prieš priimant sprendimà.

Vienas ir kitas nusikaltimas gali bûti paaiškintas ir iš socialinës kontro-
lës teorijos pozicijø. Šios teorijos atstovas ir vienu, ir kitu atveju atkreiptø
dëmesá á veikëjo mintis ir jausmus, kurie priešinosi, kad bûtø padarytas
nusikaltimas. Jie panagrinëtø, kodël šiuo atveju individai nebuvo pakan-
kamai stiprûs, kad susilaikytø nuo nusikaltimo.

Visos minëtos teorijos neprieštarautø viena kitai. Tikriausiai kiekvienu
atveju visi šie reiškiniai turëjo didesnæ arba maþesnæ reikšmæ.

Prieštaravimø tarp minëtø teorijø atsiranda tik bandant nustatyti, kurie
veiksniai svarbiausi aiškinant, kodël buvo padarytas nusikaltimas. Sakyki-
me, minëtais atvejais asmenybës bruoþai yra svarbiausias veiksnys, paskati-
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næs padaryti nusikaltimà (pavyduolis toks pavydus, o vagis toks lengvabû-
diškas ir linkæs spontaniškai elgtis, kad bûtent šiø savybiø sukeltos veiksniø
grandinës lëmë individø elgesá).

Šiais atvejais asmenybës teorijos geriausiai paaiškintø, kodël buvo pa-
darytas nusikaltimas. Taèiau galëjo bûti ir kitaip.

Pavyzdþiui, pavyduolio socialinëje aplinkoje þmonos neištikimybë galëjo
bûti laikoma baisiu garbës praradimu, o „ragai” þiauriu smûgiu jo sociali-
nei pozicijai, todël tai visiškai paaiškina neáprastà veikëjo reakcijà.

Ypaè svarbus vaidmuo kriminologinëms teorijoms tenka pradiniame at-
skiro nusikaltimo aiškinimo etape. Jos ypaè svarbios kaip hipoteziø šaltinis.
Sakykime, padaryta vagystë ar nuþudymas. Mums reikia nustatyti veiksnius,
kurie galëjo juos sukelti. Kriminologinës teorijos teikia mums ámanomus
paaiškinimus.

Kartu jos nurodo, kur turëtumëme ieškoti árodymø ir kaip galëtumëme
juos pagrásti.

Sakykime, tiriame vagystæ. Turime nustatyti, kodël tas nusikaltimas bu-
vo padarytas. Diferencialios asociacijos teorija pataria mums ištirti, su kuo
vaikinas daugiausia bendravo ir kur ágijo vagystës ágûdþiø. „Sàþinës neutra-
lizacijos” teorija pateiktø mums hipotezæ, kad rengiantis daryti nusikaltimà
aktyviai veikë D. Matzo ir G. Sykeso aprašyti „sàþinës neutralizavimo me-
chanizmai”. Aišku, turëtumëme išnagrinëti visas galimybes. Atskirà nusi-
kaltimà nagrinëjant iš ávairiø teorijø pozicijø maþiau pavojaus, kad bus
praleistas koks nors tikrai svarbus dalykas.

Dauguma teorijø paaiškina ir tai, kas ávyksta dar iki nusikaltimo situa-
cijos, ir kaip tie bruoþai, savybës, veiksniai pasireiškia joje. Sakykime, so-
cialinës kontrolës teorija patikslina tuos dalykus, kurie nusikaltimo situa-
cijoje sulaiko asmená nuo nusikaltimo padarymo. Kartu ji stengiasi paaiš-
kinti, kaip šie elementai susiformuoja individo socializacijos procese.

Skaitydami nusikaltimø aprašymus (ypaè tokius detalius ir meistriškus
kaip L. Tolstojaus romane) negalime neatkreipti dëmesio ir á tai, kad visos
teorijos aprašo tik atskirus nusikaltimo mechanizmo fragmentus, dalis, kad
pats nusikaltimo mechanizmas yra gerokai ávairesnis ir sudëtingesnis, negu
tai parodo aptartos teorijos.

Tai nëra keista. Nusikaltimo padarymo mechanizmas yra be galo sudë-
tingas reiškinys, o kriminologinës teorijos þengia tik pirmuosius þingsnius.
Ateityje jos, be abejo, toliau bus plëtojamos, ir atsivers naujø nusikaltimø
tyrimø perspektyvø.

6. Labai išplito ásitikinimas, kad paèiam individui gerai þinomos visos
prieþastys, dël kuriø jis padarë nusikaltimà. Taigi vienintelë kliûtis, truk-
danti suþinoti tiesà, – jo neatvirumas, noras nuslëpti skatinusias nusikalsti
mintis ir jausmus. Ši nuomonë neteisinga. Esama ir kitø prieþasèiø.
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Išaiškinti veiksnius, tiesiogiai nulëmusius konkretø nusikaltimà, neleng-
va. Pirmiausia tokiø veiksniø yra labai daug. Mintis, jausmas, pojûtis, lëmæs
tolesnæ ávykiø eigà, gali egzistuoti labai trumpai ir nepalikti pëdsakø indivi-
do atmintyje. Antra vertus, didelë kliûtis yra ribotas þmogaus sugebëjimas
ásisàmoninti savo išgyvenimus, o juo labiau papasakoti apie juos þodþiu.
Kaip paþymëjo B. Spinoza, þmonës suvokia savo ketinimus, o „juos suke-
lianèiø prieþasèiø þmonës net ir sapne neregi, nes neþino jø”.

Pats nusikaltëlis daþniausiai linkæs pasakoti apie nusikaltimà labai la-
koniškai: „kai jis man taip pasakë, supykau ir smogiau jam”, „kai suþinojau
apie tuos pinigus, nutariau juos pavogti”, todël daþnai nesupranta prašymo
papasakoti viskà nuodugniai ir nesugeba to padaryti.

Þymiai detaliau nusikalstamo elgesio mechanizmà gali atkurti talentin-
go kaltintojo arba gynëjo kalba. Svarbiausius šio mechanizmo niuansus gali
atskleisti rašytojo vaizduotë. Taèiau kad ir kaip kruopšèiai jis bûtø išaiš-
kintas, visada reikia turëti galvoje, kad net ir „paprasèiausias” nusikaltimas
yra labai sudëtingas poelgis.

Pagrindinis šaltinis, padedantis atskleisti nusikaltimo mechanizmà – tu-
rimø faktø analizë, jø gretinimas, to, kas vyko nusikaltimo metu, hipoteziø
iškëlimas ir patikrinimas.

Yra ir specialiø metodikø, padedanèiø visapusiškiau atskleisti nusikals-
tamo elgesio mechanizmà. Viena jø – vadinamoji „sulëtinto filmo” metodi-
ka. Prieš pradedant kalbëti su nusikaltëliu apie nusikaltimo padarymo ap-
linkybes jis išmokomas „sulëtinto”, t.y. kiekvienà smulkmenà, mintá, jaus-
mà, fiksuojanèio, pasakojimo. Tuomet prašoma pabandyti tokiu bûdu pa-
pasakoti apie viskà, kas vyko, buvo galvojama, jauèiama, kalbama nusikal-
timo metu ar prieš pat já.

Taigi nusikalstamo elgesio mechanizmas – tai tiesiogiai nusikaltimà le-
mianèiø veiksniø visuma, jø sàveika ir poveikio padaryti nusikaltimà bûdas.
Já išaiškinus lengviau galima suprasti bendresná socialiniø, ekonominiø ir
kitø kriminogeniniø faktoriø veikimo mechanizmà, sëkmingiau spræsti
subjekto atsakomybës ir nusikaltimø prevencijos problemas.
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6. Nusikaltimo mechanizmo suvokimas
ir socialinë kontrolë

Nepilnametis vakare ëjo pro kioskà, kur kioskininkë kaip tik skaièiavo
dienos pelnà. Viena moneta nukrito, ji, palikusi skaièiuojamus pinigus, pa-
silenkë jos pakelti. Tada vaikinas þaibo greièiu griebë pinigus ir leidosi
bëgti.
– Kodël tu nepagalvojai prieš pavogdamas? – klausë vëliau jo tardyto-

jas.
– Aš tuo metu neþinojau, kad reikëjo pagalvoti! – buvo naiviai atsaky-

ta. – Jeigu aš nors sekundæ bûèiau pagalvojæs, tikrai nebûèiau daræs
šio kvailo nusikaltimo!

Valdininkas ákliuvo paëmæs kyšá. „Buvo puiki saulëta diena, nuostabi
nuotaika, simpatiškas þmogus, paprastas reikalas, neturëjau jokiø blogø
minèiø, paskutiniu metu man apskritai gerai sekësi – ir štai kaþkaip paë-
miau. Tai buvo didþiausia kvailystë mano gyvenime”.

Nepilnametis prisimindamas savo nusikaltimà (išþaginimà) pasakoja:
„Jeigu aš tuo momentu bûèiau ásivaizdavæs, kas bus, jei aš padarysiu šá nu-
sikaltimà, aš tikrai jo nebûèiau daræs. Man iš pat pradþiø bûtø aišku, kad
viskas išaiškës ir aš atsidursiu èia. Iki šiol nesuprantu, kur buvo mano gal-
va!”.

Kaskart tai, kas vyko nusikaltimo situacijoje, buvo netikëta paèiam nu-
sikaltëliui. Kaskart paaiškëdavo, kad jis nepakankamai paþásta pats save.

Nepilnametis vagis neturëjo specialaus iš anksto apgalvoto nusikaltimo
tikslo. Maþa to, jis apskritai nelinkæs daryti nusikaltimø. Jis ásitikinæs, kad
jo poelgis buvo „kvailas”. Paauglys tiesiog nebuvo pasiruošæs nusikaltimo
situacijai – staiga susidurti su pagunda pavogti pinigø. Jam buvo netikëtas
jo paties elgesys ir jo paties jausmai tokioje situacijoje. Pasirodë, kad jis
„nepaþinojo savæs”, neátarë, kad jam gali taip atsitikti – staigiai susidûrus su
pagunda pasiduoti jai, neásivaizdavo, kokiomis aplinkybëmis tai gali atsi-
tikti, kad toks stiprus gali bûti impulsas, neturëjo supratimo apie mintis,
kurios gali ateiti (ar neateiti) jam á galvà tokioje situacijoje.

Valdininkas irgi neátarë, kaip veikia já jo paties gera nuotaika ir kad taip
stipriai ji gali sumaþinti jo savikontrolæ.

Išþagintojas neþinojo, kad seksualiai susijaudinus jam nekyla mintys
apie visus galimus nusikaltimo padarinius, kurios natûraliai kiltø kiekvie-
noje kitoje situacijoje.
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Apibendrintai galime sakyti – jie neásivaizdavo galimos savo potencia-
laus nusikaltimo situacijos ir galimo jo mechanizmo (jausmø, minèiø ir t.t.).
Bûtent dël to jie nebuvo pasirengæ jai. Nebuvo mokytojo, draugo, kurie
jam papasakotø apie tai, knygos arba gyvenimiškos patirties, kuri tai at-
skleistø. Visi jie buvo þmonës, kuriø socialinë kontrolë gana stipri. Kiek-
vienas ne pirmà kartà gyvenime susidûrë su pagunda, kiekvienas sëkmingai
áveikdavo jà. Paprastai jie nedaro nusikaltimø. Taèiau minëtø nusikaltimø
situacijos ypatumai (netikëtumas, puiki nuotaika, stiprus seksualinis po-
traukis) susilpnino savikontrolæ.

Taigi suprasti nusikaltimo mechanizmà – ne tik kriminologø reikalas.
Tai, kad nusikaltimai yra uþdrausti ir baudþiami – toli graþu ne viskas, kà
turi apie juos þinoti visuomenës nariai. Ne maþiau svarbu ásivaizduoti nusi-
kaltimo situacijas, psichologinius ir kitus procesus, vykstanèius joje.

Kai visuomenës nariai nusikaltimà ásivaizduoja stereotipiškai, kaip kaþ-
kà, kà daro „kitokie” þmonës – nusikaltëliai, jie yra bejëgiai situacijose, kai
turi patys pasipriešinti veiksniams, stumiantiems juos nusikalsti.

Kuo daugiau visuomenës nariai þino apie nusikaltimus, ypaè apie jø
mechanizmà, tuo daugiau, konkreèiau, ryškiau ásivaizduoja nusikaltimo
padarymo situacijà, tuo stipriau veikia socialinë kontrolë, o per jà ir ástaty-
mas.

Taigi kriminologinis švietimas – savarankiškas ir svarbus nusikaltimo
prevencijos veiksnys. Jis ypaè svarbus „kriminogeniniame amþiuje” – pa-
auglystëje ir nepilnametystëje. Tai amþius, kai daugelis nusikalsti skatinan-
èiø veiksniø ypaè stiprûs, o kita vertus, kaip tik šiame amþiuje introspekcija,
tai yra sugebëjimas suvokti savo paties mintis ir jausmus, savæs paþinimas
dar tik prasideda, nepilnametis dar daug ko neþino apie save.

Tai yra viena iš prieþasèiø, kodël vis daþniau kriminologijos kursas
dëstomas mokykloje.
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Ðeðtas skyrius

NUSIKALTËLIAI RECIDYVISTAI.
KRIMINALINË KARJERA

1. Kriminalinës karjeros esmë

Nagrinëdami nusikaltimo mechanizmà daugiausiai domëjomës krimi-
nogenine situacija, individo mintimis, jausmais, norais ir motyvais. Matë-
me, kad konkretus nusikaltimas yra ávairiausiø veiksniø, veikianèiø tam
tikroje situacijoje, padarinys, jø galutinis rezultatas.

Šiame skyriuje aptarsime dar vienà ávairiausiø kriminogeniniø veiksniø
veikimo rezultatà – reiškiná, kai individas nuolat ir ilgai daro nusikaltimus.

Kriminologiniai tyrimai parodë, kad dauguma þmoniø bent kartà gyve-
nime padaro nusikaltimà. Taèiau paprastai tai yra pavieniai ir nelabai rimti
nusiþengimai, kai paþeidþiamas Baudþiamasis kodeksas. Daþniausiai tai
vienintelis gyvenime nusikaltimas, savotiška „jaunystës liga”, kuri praeina.
Taèiau jeigu þmogus nuolat daro nusikaltimus, jeigu jo kriminalinio akty-
vumo lygis pastebimai išsiskiria iš aplinkiniø ir tai trunka daugelá metø, tai
jau, kriminologø terminija, „kriminalinë karjera”. Toks þmogus vadinamas
„recidyvistu”, „uþkietëjusiu nusikaltëliu”. Neretai pasigilinus á to þmogaus
biografijà paaiškëja, kad jis ne kartà buvo teistas, baustas, kaskart vis grieþ-
èiau, taèiau jis atkakliai gráþta á nusikaltimø kelià, daro vis naujus nusikal-
timus.

Tokie daugkartiniai recidyvistai tarsi specialiai „sukurti” tam, kad pa-
tvirtintø senas teorijas, teigianèias, kad egzistuoja „nusikalstama asmeny-
bë” – nepataisomi nusikaltëliai, blogio ásikûnijimas.

Panagrinëkime aprašytà biografijà.
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Ilgalaikis nusikalstamas elgesys

Trisdešimt ketveriø metø Jonas D. atlieka laivës atëmimo bausmæ. Pas-
kutiná kartà nuteistas laisvës atëmimo bausme uþ dviejø lengvøjø mašinø
nuvarymà.

Gimë ir augo maþame rajono miestelyje. Savo tëvo nepaþinojo. Augino
motina. Turëjo dar tris brolius. Kiekvieno tëvas buvo kitas. Pasak Jono,
motina mylëjo vaikus, taèiau piktnaudþiavo alkoholiu ir dël to maþai jais
rûpinosi, daþnokai ilgam dingdavo iš namø. Namo parsivesdavo vis naujø
vyrø. Uþdirbinëjo parduodama naminæ, perparduodama daiktus.

Kai berniukui buvo dvylika metø, ávyko gaisras. Jo metu sudegë namas,
þuvo motina ir du broliai.

Jis pateko á vaikø namus. Iš ten keletà kartø buvo pabëgæs. Išmoko ki-
šenvagio „amato” ir pradëjo gyventi iš savo vagysèiø. Tai buvo, pasak jo
paties, puikiausias jo gyvenimo laikas. Jis visada turëjo pinigø. Niekada
ilgai neuþsibûdavo në viename mieste. Pabuvæs kiek laiko viename mieste
eidavo á autobusø stotá, pasirinkdavo atsitiktiná autobusà ir nuvaþiuodavo á
kità miestà. Turëdamas pinigø jis nesunkiai uþmegzdavo ryšá su vietiniu
jaunimu ir kartu linksmai leisdavo laikà. Kai tik nusibodavo, išvaþiuodavo.

Keturiolikos metø buvo suimtas ir atsidûrë Veliuèioniø specialiojoje
mokykloje. Iš ten irgi du kartus bandë pabëgti. Abu kartus po keletà mëne-
siø buvo laisvëje, pinigø prasimanydamas vagystëmis. Septyniolikos metø
pakliuvo á nepilnameèiø kolonijà. Iš ten buvo paleistas, kai suëjo aštuonio-
lika metø. Išëjæs á laisvæ bandë „gyventi dorai”. Apie mënesá negërë, sten-
gësi nesusitikinëti su draugais, ásidarbino. Taèiau greitai atsisakë tos min-
ties – kartu su kitais jaunuoliais išþagino nepilnametæ. Laimei, vieno iš nu-
sikaltëliø tëvai ëjo aukštas pareigas. Jie sugebëjo pasiekti, kad byla bûtø
nutraukta.

Vëliau Jonas pinigø prasimanydavo kartu su „draugais” apiplëšinëda-
mas vasarnamius. Gautus pinigus tuètuojau išleisdavo ir vël turëdavo imtis
naujø nusikaltimø.

Visiškai atsitiktinai buvo suimtas ir nuteistas, anot jo paties, uþ nusikal-
timus, kuriø nedarë.

„Nëra ko stebëtis – aiškino jis.– Dabar, kai tik kas nutinka, policija tuoj
pat atvyksta pas mane, suima ir muša, kol prisipaþástu. Aš tada pagalvoju,
kad sveikata svarbiau, ir prisiimu kaltæ”.

Taèiau svarbiausia, kad Jonas tikrai jau negali gyventi nedarydamas vis
naujø nusikaltimø. Dabar jam trisdešimt ketveri. Sunku tikëtis, kad jis pa-
suktø á doros kelià. Jis neturi profesijos, pripratæs prie laisvo gyvenimo,
labai greitai išleidþia bet kokias sumas ir dël to jam visà laikà reikalingi
pinigai.
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Jis nesirengia pradëti dorà gyvenimà, didþiuojasi tuo, kad yra „blatnas”.
Ant kiekvieno piršto ištatuiruoti þiedai, kurie parodo jo „chodkiø” (nutei-
simø laisvës atëmimu) skaièiø. Didþiuojasi, kad turi jø daugiau negu dau-
gelis jo draugø.

Yra ásitikinæs, kad liks vagis visà gyvenimà. Mëgsta pasakoti apie legen-
diná kišenvagá, kuris, anot Jono, turi tris namus skirtinguose miestuose, visà
laikà turi pinigø. Jeigu kas nors kaltina já, kad pavogë pinigus, legendinis
kišenvagis pasididþiuodamas ištraukia iš kišenës dvigubai didesnæ sumà ir
ramiai atiduoda.

Sunku suskaièiuoti, kiek nusikaltimø padarë Jonas D. per visà savo gy-
venimà. Nusikaltimai – tai, galima sakyti, vienintelis dalykas, kurá jis moka
ir nori daryti. Jie yra jo pragyvenimo šaltinis. Þmogus tiesiog neásivaizduoja
kitokio gyvenimo.

Minëtas pavyzdys taip pat rodo, kodël kalbame ne apie nusikalstamà
asmenybæ, o bûtent apie nusikalstamà karjerà. Negalime sakyti, kad Jonas
daro nusikaltimus ir nepalieka nusikalstamo kelio vien dël to, kad turi kaþ-
kokiø á nusikaltimà stumianèiø „nusikalstamos asmenybës” bruoþø. Viskas
yra daug sudëtingiau.

Iš tikrøjø jo asmenybës bruoþai yra svarbûs. Jonas mëgsta ir moka da-
ryti nusikaltimus. Taèiau tie bruoþai pasireiškë tik dël tam tikrø aplinkybiø
jo vaikystëje ir vëliau. Pradëjus daryti nusikaltimus atsirado naujø aplinky-
biø, kurios vis stipriau laikë já šiame kelyje. Tai ir vis maþesnë tikimybë iš-
mokti kokios nors kitos profesijos, ir uþvaldþiusi „nusikalstama romantika”
– svajonë gyventi kaip minëtas legendinis vagis, ir policijos poþiûris á já – jis
laikomas nusikaltëliu ir átariamas padaræs kiekvienà neišaiškintà nusikalti-
mà.

Taigi tai, kas laiko já nusikalstamame kelyje, – ne atskiri asmenybës
bruoþai, o susiklostæs tø bruoþø derinys, aplinkybës, su kuriomis nuolat
susiduria, kriminalinës policijos poþiûris. Visus šiuos veiksnius ir apima
terminas „kriminalinë karjera”. Juk kiekviena karjera – tai asmens bruoþø,
aplinkybiø ir aplinkiniø poþiûrio išdava.

Taigi kriminalinë karjera – tai ne tik daugelis padarytø nusikaltimø. Tai
kartu ávairûs kiti veiksniai:

1. Individualios aplinkybës, su kuriomis nuolat susiduria individas. Toli
graþu ne visi vargingai gyvenantys þmonës tampa nusikaltëliais. Taèiau jei-
gu þmogus gyvena ypaè varginai – tai gali bûti pagrindinë jo nusikalstamo
elgesio prieþastis.

2. Kriminalinës justicijos bei visuomeninës nuomonës apie individà bei
jo elgesá ypatumai. Asmuo gali priklausyti vienai iš socialiniø grupiø, kurios
ypaè traukia kriminalinës justicijos dëmesá. Tai pirmiausia þmonës, kurie
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jau buvo bausti uþ padarytus nusikaltimus. Tai taip pat gali bûti asmenys,
gyvenantys tam tikrose vietose, tam tikros tautybës. Sakykime, Jonas D.
nuolat átariamas policijos dël ávairiausiø nusikaltimø. Aišku, kad ir dël to
tikimybë vël atsidurti uþ grotø netgi neprasikaltus didelë.

Taigi padidëjusi asmenybës kriminogeninë rizika gali bûti siejama tiek
su asmenybe, tiek su jos vieta visuomenëje, tiek su kriminalinës justicijos
reakcija.

3. Pagaliau tai iš tikrøjø gali bûti kaþkokios ypatingos asmenybës savy-
bës, skatinanèios problemas spræsti bûtent darant nusikaltimus.

Visi šie veiksniai, dël kuriø toks individas pasuko á nusikaltimø kelià ir
lieka šiame kelyje, gali pasireikšti skirtingu metu ir jø poveikis skirtingas.
Vieni veiksniai daugiau átakos galëjo turëti vaikystëje, kiti – paauglystëje,
vieni galëjo daugiau prisidëti prie to, kad jis pasuko nusikalstamu keliu, kiti
– kad liko šiame kelyje.

Visus šiuos veiksnius ir aplinkybes ir apima kriminologijos terminas
„nusikalstama karjera”. Terminas „karjera” šiuo atveju nëra labai tinka-
mas, gal tiksliau bûtø „nusikalstamas gyvenimas” arba „nusikalstama biog-
rafija”.

Karjera – nuoseklus judëjimas á viršø. Þmogaus, daranèio nusikaltimus,
gyvenimas gali bûti (kaip matysime šiek tiek vëliau) ir nenuoseklus, ir ne á
viršø. Taèiau tai yra nusistovëjæs terminas, ir specialistai bei visuomenë
prie jo priprato.

2. Kriminalinë karjera ir nusikaltëliø recidyvistø
kriminologiniai tyrimai

Kai kalbama apie uþkietëjusá nusikaltëlá recidyvistà, paprastai ásivaiz-
duojamas þmogus, kuris savo asmenybës bruoþais ryškiai išsiskiria iš aplin-
kiniø ir, aišku, tai yra neigiami bruoþai. Tai didesnis agresyvumas, nuotykiø
pomëgis, impulsyvumas – nesugebëjimas savæs kontroliuoti. Neretai ma-
noma, kad tokiø individø intelektas nëra aukštas. Jie „gudrûs, bet ne pro-
tingi”. Manoma, kad toks individas išaugo nedarnioje šeimoje, nenorëjo
mokytis ir buvo priešiškas mokyklai ir mokytojams. Jo tëvai irgi buvo nusi-
kaltëliai, o obuolys netoli rieda nuo obels, todël vienà po kito ir daro nusi-
kaltimus. Ásivaizduojama, kad daromi nusikaltimai nuosekliai sunkëja.

Kuo toliau, tuo labiau jis tampa nusikaltimø profesionalu ir, kaip kiek-
vienas profesionalas, specializuojasi daryti tam tikrus nusikaltimus. Todël
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„profesionalus vagis” ir „profesionalus þudikas” – skirtingi þmonës. Taigi
manoma, kad recidyvisto karjera daro individà vis pavojingesná visuomenei.

Ne kartà galëjome ásitikinti, kad kriminologiniai tyrimai sulauþo stere-
otipus, parodo, kad tikrovëje viskas yra ir sudëtingiau, ir paprasèiau.

Lietuvoje nebuvo atliekama platesniø recidyvistø tyrimø. Ar kriminali-
nës karjeros stereotipai pasitvirtina, parodys vëlesni tyrimai, taèiau uþsie-
nio tyrimø išvados dël keliø prieþasèiø gali bûti labai ádomios ir mums:

1. Paplitusios tendencijos, pastebimos daugelyje šaliø, tikëtinos ir Lie-
tuvoje.

2. Tokiø tyrimø duomenys yra geras tyrimo hipoteziø šaltinis Lietuvai.
3. Destereotipizuojantis vaidmuo. Ásitikinome, kad tiek eiliniai þmonës,

tiek aukšti pareigûnai, besivadovaujantys stereotipais, tiki, kad visi
paminëti poþymiai yra „natûralûs”, bûdingi visiems nusikaltëliams.
Jie mano, kad taip yra ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Dël to uþsienio pa-
tirties apibendrinimas yra labai svarbus siekiant sulauþyti tuos stere-
otipus, priversti patikëti, kad tai nëra natûralûs, savaime aiškûs daly-
kai.

Kohortø metodas

Patikimiausias kriminaliniø karjerø tyrinëjimo bûdas yra vadinamasis
kohortø metodas. Atrenkama jaunuoliø ar netgi vaikø grupë ir stebimas jos
tolesnis vystymasis. Atrinkta grupë gali bûti stebima daug metø. Periodiš-
kai atrinkti þmonës apklausiami, fiksuojami visi jø susidûrimai su krimina-
line justicija, areštai, kriminalinës bausmës, nusikaltimai (ir pakartotiniai).
Atliekamos jø apklausos ir kitokio pobûdþio tyrimai. Toks stebëjimas pa-
deda nustatyti, kaip ir kada prasideda kriminalinë karjera, kokie jaunuoliai
pasuka nusikalstamu keliu, kuo jie skiriasi nuo savo bendraamþiø.

Pasaulyje atlikta keletas labai rimtø tokio pobûdþio tyrimø. Kembridþo
delinkventinio vystymosi studijos jaunuoliai (èia jø daugiau kaip 400) buvo
stebimi nuo 8 iki 32 metø1. Panašûs tyrimai atlikti JAV, Skandinavijos šaly-
se, Naujojoje Zelandijoje2.

Taigi apþvelgsime kai kuriuos tyrimus ir palyginsime jø išvadas su mi-
nëtais populiariais stereotipais.

                                                     
1 Farrington and West D. J. The Cambridge Study in Delinquent Development: A Long–

term Follow–up of 411 London Males // FT. J. Kerner and G. Kaiser (eds.) Criminality: Perso-
nality, Behaviour. Life History. 115–138. – Berlin: Springer–Verlag, 1990.

2 Scott D. M., Gatzanis S. R. M. and Fleeting M. Continuities of Deprivation? The New-
castle 1000 Family Study. – Aldershot: Avebury, 1990.
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3. Nusikaltëlio, daranèio pakartotinius gana rimtus
nusikaltimus, asmenybë

Vyrauja ásitikinimas, kad individø, kurie pasirinko kriminalinæ karjerà,
asmenybë iš esmës skiriasi nuo ástatymui paklûstanèiø pilieèiø. Šis stereoti-
pas nëra labai netikslus. Kriminologiniai tyrimai rado nemaþai iš tikrøjø
esminiø skirtumø tarp daugkartiniø nusikaltëliø ir kitø gyventojø.

Pirmiausia šie recidyvistai skiriasi, aišku, dideliu kriminaliniu aktyvumu.
Visi minëti ir kiti tyrimai patvirtino, kad egzistuoja gyventojø grupë, kuri
pasiþymi didesniu negu áprasta kriminaliniu aktyvumu. Filadelfijos kohortø
studijoje buvo nustatyta, kad tik 6 proc. šalies vyrø padaro daugiau kaip 52
proc. visø jos gyventojø padaromø nusikaltimø. Jie padaro didþiausià dalá
sunkiausiø nusikaltimø: 69 proc. visø ginkluotø uþpuolimø, 71 proc. nuþu-
dymø1.

Panašûs rezultatai gauti kitose šalyse. Stokholme kohortø tyrimas paro-
dë, kad 1 proc. jaunuoliø padaro pusæ visø nusikaltimø2. Suomijoje buvo
gauti dar akivaizdesni rezultatai. Èia tik 4 proc. vyrø padarë pusæ visø vyrø
nusikaltimø, o 1 proc. moterø padarë pusæ visø moterø nusikaltimø3.

Šie tyrimø rezultatai padarë didþiulá áspûdá. Kaip reakcija á juos buvo
pradëta garsioji JAV „trijø smûgiø” baudþiamoji politika. Buvo numatyta
padarius treèià nusikaltimà skirti labai ilgà laisvës atëmimo bausmæ, t.y.
ilgam izoliuoti nusikaltëlá iš normaliø þmoniø visuomenës ir atimti galimy-
bæ toliau daryti nusikaltimus. Mat „aktyvûs nusikaltëliai” sudaro tokià ma-
þà gyventojø dalá, kad natûraliai atsiranda noras išspræsti nusikalstamumo
problemà „paprasèiausiu bûdu” – tiesiog pašalinant kriminaliniu poþiûriu
pavojingiausius narius iš visuomenës.

Kriminologiniai tyrimai patvirtino ir tai, kad þmonës, kurie daug kartø
padaro nusikaltimus, daugeliu bruoþø išsiskiria iš kitø þmoniø. Pirmiausiai
jie iš tikrøjø turëjo blogà šeimà.

                                                     
1 Wolfgang M., Figlio R. and Sellin T. Delinquency in a Birth Cohort. Chicago,

Ill.:University of Chicago Press.
2 Pulkkinen L. Delinquent Development: Theoretical and Empirical Considerations // M.

Rutter (ed.) Studies of Psychosocial Risk: The Power of Longitudinal Data. P. 184–199. –
Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

3 Wikström P.–O. H. Patterns of Crime in a Birth Cohort. – Stockholm: University of
Stockholm Department of Sociology, 1987.
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Recidyvas ir šeima

Atlikti tyrimai parodë, kad recidyvistai daug daþniau negu kiti turëjo
blogas šeimas. Jø tëvai arba buvo išsiskyræ, arba nuolat konfliktuodavo.
Pavyzdþiui, 1990 m. Nûkastle atliktas tûkstanèio šeimø tyrimas parodë, kad
jeigu tëvai išsiskyrë, kai vaikui buvo penkeri ar maþiau metø, yra didesnë
tikimybë, kad išaugæ tokie vaikai darys pakartotinius nusikaltimus. Net iki
33 metø išlieka tëvø skyrybø „kriminalinis pëdsakas” – þmonës, kuriø tëvai
išsiskyrë, daþniau daro nusikaltimus1.

1988 m. McCord tyrimas leido patikslinti nedarnios šeimos kriminolo-
ginæ reikšmæ. Ji lygino, koká poveiká vëlesniam pakartotiniam nusikalsta-
mumui daro ávairûs nedarnumo veiksniai: 62 proc. nusikaltimus daranèiø
jaunuoliø buvo auklëjami suirusioje šeimoje be motinos arba šeimoje, ku-
rioje buvo šalta, vaikø nemylinti motina.

52 proc. turëjo abu tëvus, taèiau jie nuolat konfliktuodavo. Darniø šei-
mø vaikai þymiai reèiau daro pakartotinius nusikaltimus (26 proc.). Net
jeigu tëvai išsiskyrë arba gyvena atskirai, bet motina myli vaikus, rizika, kad
vaikai pradës daryti nusikaltimus, palyginti daug maþesnë (22 proc.). Auto-
rë daro išvadà, kad ne tiek tëvø išsiskyrimas, kiek tëvø konfliktiniai santy-
kiai ir ypaè motinos šaltumas, abejingumas ar priešiškumas vaikams turi
kriminogeniná poveiká2.

Nedarnios šeimos kaip kriminogeninio veiksnio reikšmæ patvirtina dau-
gelis kitø tyrimø. Atlikus bendranacionaliná ilgametá 5000 vaikø, gimusiø
vienà 1946 m. savaitæ, tyrimà prieita prie išvados, kad didþiausià krimino-
geniná poveiká tëvø skyrybos turëjo, jeigu vaikui tuo metu buvo penkeri
metai ir maþiau.3

Jau minëtas Kembridþo kohortø tyrimas parodë, kad šeimos suirimas,
kai vaikams maþiau kaip 10 metø, svarbus bruoþas prognozuojant vëlesná
šiø vaikø nusikalstamumà4.

Tëvø ir vaikø nusikalstamumas

Kriminologiniai tyrimai iš esmës patvirtina, kad obuolys nuo obels ne-
toli rieda. Tai dar vienas momentas, kai stereotipiniai poþiûriai á nusikaltëlá
pasitvirtina (išskyrus vienà svarbià išlygà, kad vadovaujantis stereotipiniu

                                                     
1 Kolvin Scott D. M., Gatzanis S. R. M. and Fleeting M. Continuities of Deprivation? The

Newcastle 1000 Family Study. – Aldershot: Avebury, 1990.
2 Farringgton D. Human Development and Criminal Careers // The Oxford Handbook of

Criminology. 1997. P. 388.
3 Wadsworth M. E. J. Roots of Delinquency: Infancy, Adolescence and Crime. – London:

Martin Robertson. 1979.
4 Farrington D. 1997. Ten pat. P. 389.
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poþiûriu manoma, kad taip yra visada, tuo tarpu kriminologiniai tyrimai
rodo tik didelæ tikimybæ, aiškià tendencijà).

McCord, trisdešimt metø stebëjusi 250 vaikø, o vëliau jaunuoliø gyve-
nimà, nustatë, kad nuteistø tëvø vaikai taip pat daþniau buvo teisti. Ji netgi
bandë nustatyti, ar nëra nuoseklumo tarp to, kokius nusikaltimus daro të-
vai ir vaikai. Ji, pavyzdþiui, nustatë, kad 29 proc. nusikaltëliø, nuteistø uþ su
prievarta susijusius nusikaltimus, turëjo tokius pat tëvus. Iš visø kitø tëvø
tik 12 proc. turëjo tokius vaikus.

Jeigu iki dešimtojo gimtadienio berniukas turi bent vienà nuteistà šei-
mos nará (tai gali bûti motina, tëvas arba brolis), tai yra svarbus þenklas,
kad jis vëliau bus nuteistas pats1. Šie tyrëjai nustatë dar vienà svarbià ten-
dencijà. Vaikai iš šeimos, kur bent vienas jos narys yra nuteistas, ne tik
daþniau daro nusikaltimus, bet jø nusikalstama karjera trunka ilgiau, jie
sunkiau pasuka iš nusikaltimø kelio.

Šias tendencijas geriausiai galima paaiškinti psichologiškai. Blogi santy-
kiai šeimoje, abejinga motina paþeidþia normalø socializacijos procesà
šeimoje. Vaikai neperima ágûdþiø, kurie svarbûs norint pasipriešinti nusi-
kalstamumui2.

Þemas socialinis šeimos statusas

Daþnai manoma, kad daugiausia nusikaltimø daro þemesnës visuome-
nës klasës atstovai. Kriminologiniai tyrimai rodo, kad net labai mobiliose
visuomenëse vaikai daþniausiai paveldi tëvø socialinæ pozicijà. Socialinis
statusas – sudëtingas ir kompleksiškas reiškinys. Tai ir profesija, ir išsilavi-
nimas, ir šeimos gyvenimo lygis, ir pajamos, ir kt.

Tyrimai rodo, kad ne visi socialinës klasës rodikliai vienodai glaudþiai
yra susijæ su nusikalstamumu. Glaudþiausiai su nusikalstamumu susijæ trys
þemiausios klasës poþymiai: maþos šeimos pajamos, blogos gyvenimo sàly-
gos (blogas butas ir pan.) ir šeimos dydis. Paskutinis poþymis yra ypaè ryš-
kus. Pavyzdþiui, Kembridþo tyrimas parodë, kad jeigu šeimoje, kurioje au-
ga dešimties metø berniukas, yra dar keturi ar daugiau vaikø, tai tikimybë,
kad jis vëliau darys nusikaltimus, yra dvigubai didesnë negu vidutinë3.

Daug silpnesná ryšá su pakartotiniu nusikalstamumu turi toks svarbus
socialinës pozicijos poþymis kaip profesija. Kaip þinome, þemiausios socia-

                                                     
1 West D. J. and Farrington D. P. Who becomes Delinquent? – London: Heinemann, 1973.
2 Trasler G. B. The Explanation of Criminality. – London: Routledge and Kegan Paul,

1962.
3 West D. J. and Farrington D. P. Ten pat.; Miller F. J. W., Fleeting M. and Kolvin P. A. So-

cial and Parenting Factors Affecting Criminal–offence Rates: Findings from the Newcastle
Thousand Family Study (1947–1980), British Journal of Psychiatry, 1988; 152: 80–90.; Har-
rington D. P. Ten pat. P. 391.
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linës klasës atstovai daþniausiai dirba maþiausios kvalifikacijos reikalau-
jantá darbà. Tarp profesinio darbo pobûdþio ir nusikalstamumo glaudesnio
ryšio nenustatyta.

Mokykla

Socialinis nusikaltëlio stereotipas remiasi ásitikinimu, kad blogis pagim-
do blogá. Nusikalstamumas yra blogas dalykas, vadinasi, tai kitø blogø da-
lykø – blogos šeimos, blogos materialinës padëties ir, aišku, blogos mo-
kyklos – padarinys.

Mokykla, kaip ir šeima, yra vienas iš svarbiausiø kaltinamøjø aptariant
nusikalstamumo prieþastis.

Kriminologiniai tyrimai rado gana sudëtingà ryšá tarp mokyklos veiklos
ir jos mokiniø nusikalstamumo. Tyrimai rodo, kad atskirø mokyklø moki-
niø nusikalstamumas labai skirtingas. Jau minëtà Kembridþo tyrimà atlikæ
tyrëjai nustatë, kad vienos mokyklos 100–ui mokiniø tenka 20,9 kvietimai á
teismà, kitos – viso labo 0,31. „Kriminogeniniø mokyklø” poþymiai gerai
þinomi: tai pirmiausia savitarpio nepasitikëjimas tarp mokiniø ir mokytojø,
mokiniai nedalyvauja mokyklos visuomeniniame gyvenime, elgesio taisyk-
lës mokykloje yra neaiškios ir ágyvendinamos nenuosekliai, taèiau tai toli
graþu nereiškia, kad mokykla yra nusikalstamumo kaltininkë.

Labai svarbu yra tai, kad mokiniai daþnai gali pasirinkti mokyklà. Nu-
statyta, kad probleminiai vaikai linkæ rinktis mokyklas, pasiþyminèias dide-
liu nusikalstamumu2. Á prestiþiškiausias mokyklas, kuriose mokytis yra daug
norinèiøjø, mokytojai atrenka geriausius. Taigi kiti telkiasi blogesnëse mo-
kyklose.

Kyla klausimas, ar atmosfera mokyklose, jos veiklos pobûdis turi koká
nors savarankiškà poveiká nusikalstamumui. Þinomiausias yra M. Rutterio
ir jo kolegø 1979 m. atliktas tyrimas3. Jie tyrinëjo, koká poveiká mokiniø
nusikalstamumui turi mokiniø skaièius mokykloje, mokiniø ir mokytojø
santykiai, mokytojø kaita, kiek mokiniams skiriama namø darbø, kiek or-
ganizuojama išvykø, kada pastatytas mokyklos pastatas ir kiti veiksniai.

Vienas iš mokyklinio gyvenimo veiksniø, kuris, kaip paaiškëjo, glaudþiai
susijæs su nusikalstamumu, buvo nuobaudø ir paskatinimø santykis. Mo-
kyklos, kuriose didelis nusikalstamumas, pasiþymëjo didesnëmis bausmë-
mis ir retais paskatinimais4.

                                                     
1 Farrington D. 1997. Ten pat. P. 392.
2 Farrington D. 1997. Ten pat.
3 Rutter M., Maughan B., Mortimore P. and Ouston J. Fifteen Thousand Hours: Secondary

Schools and their Effects on Children. – London: Open Books, 1979.
4 Rutter. Ten pat.
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Tyrimai parodë, kad labai svarbø vaidmená taip pat vaidina tëvø ir vaikø
santykiai, ypaè tëvø poþiûris á vaikus. McCord 1979 m. nustatë, kad galima
prognozuoti, jog tëvø nepriþiûrimi vaikai darys tiek smurtinius, tiek nusi-
kaltimus nuosavybei1.

Asmenybës bruoþai

Atlikus tyrimus nustatyta, kad yra keletas asmenybës bruoþø, kurie la-
bai padidina tikimybæ, kad individas darys nusikaltimus. Vienas iš jø vadi-
namasis HIA (hyperactivity–impusivity–attention deficit). Vaikai, pasiþy-
mintys šiuo bruoþu, labai judrûs, nesugeba susikaupti ilgesná laikà, yra im-
pulsyvûs.

Daugelis tyrinëtojø nustatë ryšá tarp HIA ir nusikaltimø darymø2. Pa-
vyzdþiui, Švedijoje atliktas ilgalaikis tyrimas parodë, kad HIA yra vienas
tinkamiausiø poþymiø, kuriuo remiantis galima prognozuoti tolesná indivi-
do nusikalstamumà3. J. Satterfieldas aštuonerius metus stebëjo jaunuolius,
kurie bûdami aštuoneriø–dešimties metø pasiþymëjo HIA. Praëjus aštuo-
neriems metams jie šešis kartus daugiau padarë rimtø nusikaltimø4.

Panašûs ryšiai nustatyti atlikus kitus tyrimus5.
Mokslininkai mano, kad HIA yra fiziologinës kilmës veiksnys. Þemas

nervø sistemos reaktyvumas sukelia didesná išoriniø dirgikliø poreiká. Jud-
rus individo elgesys, nesugebëjimas susikaupti, ilgesniam laikui nurimti yra
bandymas patenkinti šá poreiká6.

                                                     
1 Farrington D. 1997. Ten pat. P. 387.
2 Loeber R. Behavioural Precursors and Accelerators of Delinquency // W. Buikhuisen

and S. A. Mednick (eds.) Explaining Criminal Behaviour: Interdisci plinciry Approaches. –
Leiden: Brill, 1987. P. 51–67.

3 Klinteberg B. A., Andersson T., Magnusson D. and Stattin H. Hyperactive Behaviour //
Childhood as Related to Subsequent Alcohol Problems and Violent Offending: A Longitudi-
nal Study of Male Subjects, Personalily and Individual Differences. 1993. 15: 381–388.

4 Satterfield J. H. Childhood Diagnostic and Neurophysiological Pre–dictors of Teenage
Arrest Rates: An 8–year Prospective Study // S. A. Mednick, T. E. Moffitt, and S. A. Stack
(eds.) The Causes of Crime: New Biological Approaches, 146–167. – Cambridge: Cambridge
University Press, 1987.

5 Farrington D. Ten pat. 1997. P. 385.
6 Raine A. The Psychopathology of Crime: Criminal Behaviour as a Clinical Disorder. –

San Diego: Academic Press, 1993.; Venables P. H. and Williams M. Relationships Between
Central and Autonomic Measures of Arousal at Age 15 Years and Criminality at Age 24
years. Archives of General Psychiatry. 1990. 47: 1003–1007.
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Þemas intelektas ir nusikalstamumas

Intelekto ir nusikalstamumo ryšio tyrimai parodë tvirtus ir netikëtus šiø
reiškiniø ryšius. Pavyzdþiui, švedø atliktas ilgalaikis stebëjimas parodë, kad
þemas intelekto lygis trejø (!) metø amþiuje leidþia nusakyti nusikalstamu-
mà iki trisdešimties metø amþiaus1.

Nusikaltëliø, kurie padarë po keletà nusikaltimø, kai jiems buvo treji
metai, intelekto vidurkis buvo 88 proc., o tø, kurie nedarë vëliau nusikalti-
mø, intelekto vidurkis buvo 101.

JAV Mièigano valstijoje atlikti tyrimai parodë, kad þinant, koks buvo
asmens intelektas, kai jam buvo ketveri metai, galima pakankamai tiksliai
prognozuoti nusikalimø darymà iki dvidešimt septyneriø metø2. Gali kilti
klausimas, koká poveiká nusikalstamumui intelektas turi iš tikrøjø? Gal þe-
mesnio intelekto þmonës tiesiog nemoka nuslëpti nusikaltimø? Atsakymà á
šá klausimà buvo bandoma gauti tyrinëjant ryšá tarp intelekto ir individø
anonimiškai apklausiant apie jø padarytus nusikaltimus3.

Tarp nusikalstamumo ir intelekto buvo nustatytas toks pat glaudus ry-
šys. Vadinasi, ne nesugebëjimas nuslëpti padarytà nusikaltimà buvo prie-
þastis. Ypaè pastebimas yra þodinio (verbalinio) intelekto deficitas. Nusi-
kaltëliai blogiau kalba, sprendþia uþdavinius ir pan. Mokykloje jie susiduria
su daug didesnëmis problemomis negu jø vienmeèiai.

Dël þemesnio intelekto tie asmenys nesugeba numatyti tolesniø savo el-
gesio padariniø, blogiau suvokia savo nusikaltimø aukø jausmus. Visa tai
skatina aktyviau daryti nusikaltimus.

Nusikalstama specializacija

Jau minëjome, kad daþniausiai skiriami ávairûs nusikaltëliø tipai pagal
jø nusikalstamà specializacijà. „Tipiškas þudikas”, „tipiškas sukèius”,
„tipiškas vagis” – tai tik keletas iš tø tipø. Manoma, kad tuos tipiškus bruo-
þus lemia nusikalstama veikla (þr. „Tipiškas vagis”).

                                                     
1 Stattin H. and Klackenberg–Larsson I. Early Language and Intelligence Development

and their Relationship to Future Criminal Behaviour. Journal of Abnormal Psychology. 1993.
102: 369–78.

2 Schweinhart L. J., Barnes, H. V. and Weikart D. P. Significant Benefits: The High/Scope
Perry School Study Through Age 27. – Ypsilanti, Mich.: High/Scope, 1993.

3 Farrington D. Ten pat. 1997. P. 386.



Šeštas skyrius. Nusikaltëliai recidyvistai. Kriminalinë karjera 211

¥Tipiškas vagis”1

1. Apylinkës inspektorius: ¥Neaukšto ûgio, trapesnio sudëjimo, judrus,
moka bûti nepastebimas”.

2. Nepilnameèiø inspektorë: „Neaukštas, judrus, apsirengæs pilkai, am-
þius maþdaug 20 metø”.

3. Ekonominës policijos inspektorius: „Judrus, sukasi kokioje nors vie-
toje, kur yra kà pavogti, nepastebimas. Labai moka apsimesti nekaltu avi-
nëliu”.

4. Kriminalinës paieškos inspektorius: „Jaunas, judrus, gudrus, moka iš-
sisukinëti, bailus, nelinkæs naudoti prievartos”.

5. Apsaugos policijos pareigûnas: „Gana jaunas, paprastai visur su
draugeliais. Apsirengæs taip, kad neatkreiptø á save dëmesio. Rankos jud-
rios. Baikštus. Tik kas ne taip – tuojau pradings”.

6. Laisvës atëmimo vietos operatyvinis darbuotojas: „Neaukštas, judrus,
neþiûri á akis, niekada nieko nesako tiesiai, jam nebûdingas garbës jausmas,
gali paþadëti ir tuoj pat pamiršti, lengvai pasiduoda „stambiø þuvø” – dide-
liø nusikaltëliø átakai”.

Susipaþinus su pateiktomis charakteristikomis nesunku pastebëti, kad
jø šaltinis yra daugiausiai nusikaltimo bûdas – tai, kaip policijos pareigûnas
já ásivaizduoja. Iš tikrøjø kad vagys galëtø sëkmingai pavogti (sakykime,
ištraukti piniginæ iš kišenës) reikia pirmiausia nepastebimai priartëti prie
aukos. Todël ir išskiriami tokie bruoþai kaip neaukštas, apsirengæs taip,
kad neatkreiptø á save dëmesio, sukasi kokioje nors vietoje, kur yra kà pa-
vogti, nepastebimas, apsirengæs pilkai. Antra vertus, vagiamà daiktà reikia
ištraukti atsargiai, todël „rankos judrios”. Be to, „baikštus”, „judrus” – va-
gis turi sugebëti pabëgti, jeigu vagystë bus pastebëta, todël nurodoma, kad
jis „tik kas ne taip – tuojau pradings”. Jeigu já vis dëlto pagauna, turi suge-
bëti išsisukti. Taip atsiranda tokie bruoþai kaip „labai moka apsimesti ne-
kaltu avinëliu”, „moka išsisukinëti”. Jo uþdarumà pabrëþia tokie bruoþai
kaip „neþiûri á akis”.

Stereotipiniai nusikaltëliø aprašymai daþnai pateikiami kriminalistikos
vadovëliuose, ypaè aptariant nusikaltëlio paieškos taktikà.

Tie aprašymai suprantami tiek policijos darbuotojams, tiek gyvento-
jams.

                                                     
1 Policijos pareigûnø apklausa. Kvalifikacijos këlimo kursai. Atsakymai á klausimà: „Kaip

ásivaizduojate tipiškà vagá–recidyvistà?” – Vilnius: Lietuvos policijos akademija, 1997–1998.
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Atlikome nedidelæ apklausà – trisdešimt trijø kriminalinës paieškos pa-
reigûnø prašëme atsakyti á klausimà, ar daþnai jiems tenka susidurti su to-
kiu „tipišku vagimi". Dauguma atsakë, kad retai (þr. „„Tipiško vagies” pa-
plitimas”).

„Tipiško vagies” paplitimas1

Pareigûnai buvo prašomi apibûdinti „tipiškà vagá”. Tada buvo pateiktas
toks klausimas: „Ar daþnai Jums tenka tarp vagiø sutikti toká „tipiškà va-
gá?” ir keturi atsakymo variantai: 1. Daþnai; 2. Retai; 3. Vidutiniškai; 4.
Retai, bet pagrindiniai vagies bruoþai daugiau ar maþiau bûdingi visiems
vagims”.

Atsakymai:
1. Daþnai – 9,1 proc.
2. Nelabai daþnai – 9,1 proc.
3. Retai, bet pagrindiniai vagies bruoþai daugiau ar maþiau bûdingi vi-

siems vagims” – 63,6 proc.
4. Retai – 18,2 proc.
Pastaba. Apklausiamieji buvo atrinkti vadinamosios natûralios atrankos

bûdu, todël tyrimas turëjo daugiau iliustracinæ ir pilotaþinæ paskirtá.

Minëta apklausa parodë, kad ne tik gyventojai, kurie ne taip daþnai su-
siduria su nusikaltëliais, bet ir policijos pareigûnai, kurie vykdydami savo
pareigas daþnai bendrauja su jais, remiasi stereotipiniu nusikaltëlio ávaiz-
dþiu. Jie pripaþásta, kad ne taip daþnai susiduria su juo kasdieniame darbe,
taèiau „pastebi”, kad stereotipo bruoþø turi þmonës, su kuriais bendrauja.

Nenuostabu, kad kai kurie kriminologai bandë pagal stereotipiná
„tipiškø nusikaltëliø” ávaizdá kurti nusikaltëliø tipologijas.

                                                     
1 Lietuvos kriminalinës policijos pareigûnø apklausa (33 þmonës). LPA kvalifikacijos kë-

limo kursai, 1998.
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4. Nusikaltëliø recidyvistø tipologijos

Viena iš þinomiausiø yra D. Gibbono sukurta tipologija1. Kurdamas sa-
vo tipologijà D. Gibbonas siekë dviejø tikslø – kad ši bûtø tiksli ir supran-
tama. Aišku, kuo labiau tipologija atitinka susidarytus ávaizdþius, tuo ji su-
prantamesnë. D. Gibbonas nesistengë, kad ji bûtø sudaryta pagal vienodus
kriterijus. Išskirdamas atskirus tipus jis pirmiausia atsiþvelgë á patá nusikal-
timà ir jo pobûdá bei á tai, kaip nusikaltëlis paprastai já padaro (vienas ar su
grupe), nusikaltëliø savæs vertinimà arba poþiûrá á aplinkinius, ar daug nu-
sikaltimø yra padaræs. Pagal šiuos kriterijus jis išskyrë 26 tipus. Tarp jø yra
„profesionalûs vagys”, „pusiau profesionalûs svetimo turto grobstytojai”,
„profesionalai”, „sunkûs nusikaltëliai”, „sukèiai”, „psichopatai uþpuolikai”,
„prievartautojai”, „agresyvûs prievartautojai”, „kraujomaišos nusikaltë-
liai”, „neprofesionalûs grobstytojai iš parduotuviø” ir kt.

„Suprantamumas”, grindþiamas stereotipiniais poþiûriais, kaip þinome,
yra gana klastingas. Tam tikro stereotipinio tipo bruoþai gali bûti visiškai
akivaizdûs vienam, taèiau visiškai neakivaizdûs kitam. Du þmonës gali su-
tarti, kad „psichopatui uþpuolikui” bûdingas þiaurumas, o „profesionaliam
vagiui” – gudrumas, taèiau jie tà þiaurumà ir gudrumà supras skirtingai.
Pagaliau taikydami tà paèià tipologijà konkretiems atvejams vienas darys
vienà išvadà (kad klasifikuojamas individas priklauso tam tikram tipui),
kitas – visiškai priešingà.

Taip nutiko ir taikant D. Gibbono tipologijà2. C. Hartjeno ir D. Gibbo-
no tyrime trys probacijos pareigûnai bandë suklasifikuoti 655 nusikaltëlius,
kuriems buvo taikoma probacija. Paaiškëjo, kad tik 48 nusikaltëlius buvo
galima priskirti vienam iš tipø. Tik 22 proc. atvejø visi trys pareigûnai vie-
nodai nusprendë, kuriam tipui reikia priskirti nusikaltëlá.

Tyrinëtojai (vienas iš jø – tipologijos autorius), gana panašiai kaip ir
mûsø klausti Lietuvos policijos pareigûnai, priëjo prie išvados, kad tipolo-
gija gera, taèiau „gryni tipai” sutinkami labai retai.

Sukurti nusikaltëliø ir kriminaliniø karjerø tipologijas bandë ir kiti kri-
minologai3.

Ar iš tikrøjø nusikaltëliams bûdinga „kriminalinë specializacija”? Ar iš
tikrøjø egzistuoja tam tikros skirtingos nusikalstamos karjeros?

                                                     
1 Gibbons D. C. Society, Crime and Criminal Behaviour. 5th ed. – New York: Prentice–

Hall, 1987.
2 Hartjen C. and Gibbons D. An Empirical Investigation of a Criminal Typology // Socio-

logy and Social Research. Vol. 54. (October 1969). P. 56-62.
3 Chaiken, Marcia R. and Chaiken J. M. Offender Types and Public Policy Crime and De-

linquency. Vol. 30. (April 1984). P. 195-226.
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Tiek kohortø, tiek atskirø nusikaltëliø grupiø tyrimai verèia manyti, kad
jø nëra. Mat jeigu tokios nusikalstamos specializacijos iš tikrøjø egzistuotø,
kiekvienas nusikaltëlis bûtø linkæs daryti tik tam tikrus, jo kriminalinës
karjeros tipui bûdingus nusikaltimus. Pavyzdþiui, turto grobstytojams, da-
rantiems turtinius nusikaltimus, neturëtø bûti bûdingi nusikaltimai asme-
nybei (aišku, jeigu tai nëra susijæ su turto grobstymu). Pavyzdþiui, jie vogs,
bet neþagins, nepaþeidinës visuomeninës tvarkos, neþudys.

Atlikti tyrimai akivaizdþiai rodo, kad tokiø „specializacijø” daryti tam
tikros rûšies nusikaltimus nëra.

Pavyzdþiui, Kembridþo mokslininkai atlikæ tyrimà nustatë, kad tiria-
mieji nusikaltëliai gan judrûs ir daro paèius ávairiausius nusikaltimus. Saky-
kime, nusikaltëliai, kurie buvo nuteisti uþ nusikaltimus, susijusius su
smurto panaudojimu (uþpuolimà, plëšikavimà, grasinimà susidoroti – jø
buvo maþdaug treèdalis), vidutiniškai padarë po 1,7 tokiø nusikaltimø. Bet
jie taip pat padarë nemaþai kitø nusikaltimø, nesusijusiø su prievartos tai-
kymu. Tokiø kiekvienas vidutiniškai padarë po 5,3. Tiktai penktadalis nusi-
kaltëliø, padariusiø su prievartos taikymu nesusijusius nusikaltimus, nedarë
kitokiø. Taigi tikrai nëra pagrindo manyti, kad egzistuoja kokia nors
smurto specializacija1.

Kiti tyrinëtojai taip pat nustatë, kad dauguma nusikaltëliø, kurie padarë
smurtiniø nusikaltimø, daþniausiai yra dar daugiau padaræ nesmurtiniø2.
Nebuvo nustatyta ir kokiø nors ryškesniø smurtiniø ir nesmurtiniø nusi-
kaltëliø asmenybës bruoþø vaikystëje, paauglystëje ir suaugus skirtumø.

Kiti tyrinëtojai taikë labai jautrià matematinæ tyrimo metodikà, siek-
dami nustatyti kad ir nelabai pastebimas tendencijas bei nuoseklumus nu-
sikaltëliams darant nusikaltimus3. Taikant šiuos metodus kai kurias gana
neryškias, bet vis dëlto aiškias tendencijas pavyko atskleisti. Buvo nustaty-
ta, kad toks „nusikaltimø nuoseklumas” bûdingiausias seksualiniams nusi-
kaltëliams, ypaè jeigu jie padarë daugiau kaip vienà toká nusikaltimà.

Tam tikra „kriminalinë specializacija” bûdinga ir asmenims, kurie buvo
nuteisti uþ sukèiavimà. Taèiau ir vienu, ir kitu atveju tai tik labai neþymios
tendencijos, kurioms išaiškinti reikia specialiø metodø.

Galima daryti išvadà, kad stereotipinis nusikaltëlio ávaizdis – moksliškai
nepagrástas reiškinys, o iš tikrøjø egzistuojanèios tendencijos tokios silpnos,
kad vargu ar turi kokià praktinæ reikšmæ.

                                                     
1 Farrington D. Ten pat. 1997. P. 380.
2 Haapanen R. A., Schuster R., Dinitz S. and Conrad J. P. The Violent Few. – Lexington,

Mass,: Heath, 1978.; Snyder H. N. Court Careers of Juvenile Offenden. – Washington, DC:
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1988.

3 Stander J., Farrington D. P., Hill G. and Altham P. M. E. Markov Chain Analysis and
Specialization in Criminal Careers. British Journal of Criminology. Vol. 29. 1989. P. 317–35.
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5. Nusikalstamos veiklos tæstinumas
ir aktyvumas

Daugelis þmoniø šventai tiki, kad tipiško nusikaltëlio kelias yra nuo ne-
dideliø nusikaltimø prie vis didesniø ir baisesniø.

Kriminologiniai tyrimai ir èia atskleidþia daug sudëtingesná vaizdà, negu
paprastai manoma.

Tæstinumas. Tyrimai parodë, kad iš tikrøjø, jeigu asmuo buvo nuteistas
uþ vienà nusikaltimà, yra didesnë tikimybë, kad jis padarys ir kità1.

Pavyzdþiui, M. Wolfgangas, R. Figlio ir T. Sellinas (1972) tirdami ne-
pilnameèius nustatë, kad 53,6 proc. policijos sulaikytø nepilnameèiø buvo
sulaikyti ir antrà kartà. Iš nepilnameèiø, kurie buvo sulaikyti antrà kartà,
65,1 proc. buvo sulaikyti tris ir daugiau kartø.

Kiti tyrimai patvirtina šià didëjanèià pakartotinio sulaikymo tikimybæ2.
Taigi nusikaltëlis iš tikrøjø vis labiau ásitvirtina kriminaliniame kelyje.
Kriminalinës karjeros pradþia. Paplitusi nuomonë, kad kuo anksèiau jau-

nuolis pradeda „iškrypti iš tikro kelio”, tuo sunkesnis bus tas nukrypimas.
Jaunas amþius tradiciškai laikomas „nekaltybës amþiumi”. Þmogus dar
„nesugedæs”. Taèiau jeigu jau tuo metu parodoma „sugedimo” poþymiø,
manoma, kad „gedimas" bus itin didelis.

Kriminologiniai tyrimai patvirtina tokià nuomonæ. Daugelis tyrimø pa-
rodë, kad kuo anksèiau asmuo sulaikomas uþ teisës paþeidimus, tuo dau-
giau ir tuo rimtesniø nusikaltimø padaroma vëliau3.

Pavyzdþiui, nepilnameèiai, kurie paþeidimus pradëjo daryti labai anksti,
kai jiems buvo 10 – 13 metø, padaro daugiausiai nusikaltimø4.

Daugybë tyrimø rodo, kad kuo daugiau elgesio problemø vaikystëje, tuo
didesnë tikimybë, kad bûdamas nepilnametis ir suaugæs paþeidinës ástaty-
mus. Elgesio paþeidimai ir asmenybës sutrikimai 10 metø amþiuje turi labai
aukštà koreliacijà (+0,5) su elgesio paþeidimais 14 metø amþiuje ir pakan-
kamai aukštà (+0,38) 18 metø amþiuje5.

                                                     
1 Wolfgang M., Figlio R. and Sellin T. Delinquency in a Birth Cohorts. – Chicago: Univer-

sity of Chicago Press, 1972.
2 Miller S., Dinitz S. and Conrad J. Careers of the Violent: The Dangerous Offender and

Criminal Justice. – Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1982.
3 Farrington D. 1997. Ten pat. P. 376; Wolfgang M., Figlio R. and Sellin T. Delinquency in a

Birth Cohorts. – Chicago: University of Chicago Press, 1972; Miller S., Dinitz S. and Conrad J.
Careers of the Violent: The Dangerous Offender and Criminal Justice. – Lexington, Mass.: D.
C. Heath, 1982; Tracy P., Wolfgang M. E. and Figlio R. M. Delinuuency in Two Birth Cohorts.
– Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1985.

4 Farrington D. 1997. Ten pat.
5 Farrington D. 1997. Ten pat. P. 378.
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Trukmë. Stereotipinis poþiûris á nusikaltëlá nenumato kriminalinës kar-
jeros pabaigos. Tipišku atveju ji trunka visà gyvenimà. Kuo vyresnis nusi-
kaltëlis, tuo maþesnë yra tikimybë, kad jis sugráš á tikrà kelià. Taigi krimi-
nalinë karjera gali nutrûkti tik nusikaltëliui mirus, ilgam laikui pakliuvus á
kalëjimà arba, kas maþiausiai tikëtina, pasitaisius.

Kriminologiniai tyrimø rezultatai šiuo klausimu buvo ypaè netikëti. Pa-
aiškëjo, kad daþniausiai kriminalinë karjera yra tam tikros trukmës. Kemb-
ridþo tyrimo duomenimis, laikotarpis, kai nusikaltëliai daro nusikaltimus,
vidutiniškai trunka 8,8 metø1.

6. Nusikalstamo elgesio ryðys su kitomis elgesio ir
asmenybës problemomis

Kriminologiniai tyrimai parodo, kad nusikalstamas elgesys – tik vienas
antisocialinio elgesio sindromo elementø. Šis sindromas apima gana ávai-
rius elgesio ir asmenybës nukrypimus ir vystosi tam tikrais etapais.

Pavyzdþiui, Kembridþo tyrimas parodë, kad besimokydami pradinëse
klasëse bûsimieji nusikaltëliai buvo triukšmingi ir nesàþiningi. Kai jiems
buvo 12–14 metø, ypaè išryškëjo jø agresyvumas ir polinkis meluoti. 18
metø paþeidëjai jau buvo antisocialûs daugeliu atþvilgiu. Bûdingiausi po-
þymiai: piktnaudþiavimas spiritiniais gërimais, narkotikai, besaikis rûky-
mas, azartiniai þaidimai2.

7. Nusikalstamos veiklos raidos variantai

Manoma, kad kuo ilgiau stereotipinis nusikaltëlis uþsiiminëja nusikals-
tama veikla, tuo sàmoningiau jis veikia, daugiau ágyja ágûdþiø, kruopšèiau
planuoja nusikaltimus. Daromi vis sunkesni nusikaltimai ir sugebama vis
sëkmingiau juos slëpti.

Kriminologiniai tyrimai parodë, kad toli graþu yra ne taip. „Mokslinëje
ir mokomojoje literatûroje paplitæs poþiûris, – rašo profesorius J. Bluvštei-
nas, – kad recidyvistai „evoliucionuoja” paprastai viena kryptimi – pradëjæ
daryti nelabai pavojingus nusikaltimus, palengva pereina prie pavojinges-

                                                     
1 Barnett A., Blumstein A. and Farrington D. P. Probabalistic Models of Youthful Criminal

Careers // Criminology. 1987. No. 25. P. 83-107.
2 Farrington D. Juvenile Delinquency // J. C. Coleman (ed.) The School Years. 2nd ed.

123–163. – London: Routledge, 1992.
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niø. Iš tikrøjø šiai „evoliucijai” bûdinga þymiai sudëtingesnë schema. Lie-
tuvoje ir uþsienyje atliktais tyrimais nustatyta, kad tipiškiausi recidyvo at-
vejai, kai asmens padaryti nusikaltimai pavojingumo poþiûriu yra maþdaug
vienodi. Atvejai, kai iš pradþiø daromi ne tokie pavojingi nusikaltimai, o
vëliau – pavojingesni, pasitaiko taip pat daþnai, kaip ir atvejai, kai nuo pa-
vojingesniø nusikaltimø pereinama prie ne tokiø pavojingø. Taigi recidyvi-
nio nusikaltimo sunkumas þymia dalimi priklauso nuo ankstesnio nusikal-
timo. Asmuo, nuteistas uþ sunkø nusikaltimà, greièiausiai vël padarys sun-
kø nusikaltimà. Ir priešingai, jeigu ankstesnis nusikaltimas nebuvo sunkus,
galima tikëtis, kad ir kitas nusikaltimas nebus sunkus”1.

Tyrimai rodo, kad gali egzistuoti gana skirtingi kriminalinës karjeros va-
riantai. Pavyzdþiui, amerikieèiø kriminologai, tyræ recidyvinius nusikaltë-
lius, nuteistus uþ plëšikavimà, nustatë du kriminalinës karjeros tipus2: in-
tensyvøjá ir besikaitaliojantájá. Intensyviojo tipo nusikaltëliai anksti pradeda
kriminalinæ veiklà, ja uþsiima planingai ir nuosekliai. Jø daromi nusikalti-
mai kruopšèiai parengti ir apgalvoti, o nusikaltimø darymo ágûdþiai tvirti.
Jie daro daug nusikaltimø – vidutiniškai 51 nusikaltimà per metus, tuo tar-
pu antrojo tipo nusikaltëliai per tà patá laikà – tik 5 nusikaltimus.

Besikaitaliojanèiojo tipo nusikaltëlis nusikaltimus daro nereguliariai,
daþniausiai tik pasitaikius progai. Rizika darant nusikaltimus didelë, o pel-
nas daþniausiai menkas.

Iš tyrimo duomenø ryškëja du visiškai skirtingi recidyvinio nusikalsta-
mumo tipai. Pirmojo tipo (pavadinkime já antisocialiniu) nusikaltëlis iš tik-
røjø siekia racionalios profesinës veiklos; antruoju atveju (pavadinkime já
asocialiu tipu) galima manyti, kad to, ko nusikaltëliui trûksta darant nusi-
kaltimus: mokëjimo organizuoti ir planuoti savo nusikalstamà veiklà, nu-
matyti problemas ir spræsti jas, sugebëjimo nuosekliai siekti savo tikslo –
trûksta ir kasdieniame gyvenime. Jis taip pat turi problemø siekdamas ir
legaliø savo tikslø. Taigi toks kriminalinës karjeros tipas gali bûti viena iš
nepakankamos socialinës adaptacijos apraiškø. Jis gali bûti susijæs su val-
katavimu, alkoholizmu, psichiniais paþeidimais. Intensyviojo tipo nusikal-
tëliai daþniausiai turi apibrëþtà savo veikos tikslà – pavyzdþiui, praturtëti,
uþsitikrinti sau aukštà gyvenimo lygá. Jie vertina save kaip profesionalus,
gauna daugiau pinigø iš savo nusikaltimø. Tikimybë, kad jie padarys aukai
fizinæ þalà yra didesnë.

                                                     
1 Kriminologija / Ats. red. prof. J. Bluvšteinas. – Vilnius: Pradai, 1994. P. 226.
2 Petersilia J., Greenwood P. and Lavin M. Criminal Carers of Habitual Felons. – Santa

Monica, Calif.: Rand, 1977.



PIRMA DALIS218

8. Sugráþimo á dorà gyvenimà prieþastys

Stereotipiškai màstant manoma, kad kartais nusikaltëlis vis dëlto pasi-
taiso ir gráþta á dorà kelià. Viena pasitaisymo prieþasèiø yra sëkminga poli-
cijos ir apskritai kriminalinës justicijos veikla. Atitinkamos tarnybos suge-
bëjo išaiškinti padarytus nusikaltimus ir paskirti pelnytà bausmæ. Pakliuvæs
á kalëjimà nusikaltëlis suprato savo klaidà ir pasitaisë. Kita prieþastis – su-
sitikimas su doru þmogumi, kuris sugeba padaryti átakà nusikaltëliui. Tai
gali bûti kunigas – prisiminkime V. Hugo romane „Vargdieniai” pavaiz-
duotà episkopà, kuris sugràþino pagrindiná veikëjà Þanà Valþanà á dorybës
kelià. Tai gali bûti mylima moteris arba tiesiog doras þmogus. Tai drama-
tiškas ir jaudinantis posûkis, galutinë gërio pergalë prieš blogá.

Kriminologiniai tyrimai atskleidþia visiškai kità kriminalinës karjeros
baigties vaizdà.

Pirmiausia tik nedidelë nusikaltëliø dalis tæsia savo nusikalstamà karje-
rà ir sulaukæ keturiasdešimties1. Apie šá procesà vaizdþiai sakoma, kad nu-
sikaltëlis „perdegë”, kad jis „pabaigë”. Svarbiausia, tai ávyksta ne dël kri-
minalinës justicijos korekcinio poveikio. Kriminalinës karjeros baigimas
yra procesas, kuris vyksta spontaniškai, veikiamas veiksniø, kurie daþniau-
siai yra nepriklausomi nei nuo kriminalinës justicijos, nei nuo paties nusi-
kaltëlio.

Vienas þinomiausiø bandymø sisteminti veiksnius, kurie paskatina nusi-
kaltëlá sulaukus keturiasdešimties pasukti iš nusikalstamo kelio, yra ameri-
kieèiø kriminologo N. Shoverio „Kriminalinës karjeros baigimo modelis”
(þr. 14 schemà).

14 schema Kriminalinës karjeros baigimo modelis (N. Shover)

                                                     
1 Conclin J. Criminology. – New York – Toronto, 1992. P. 354.

Amþius
Nusikaltimø
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Orientacijos
pokyèiai

Tarpasmeniniai
pokyèiai
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Visus veiksnius, kurie skatina baigti kriminalinæ karjerà, N. Shoveris su-
skirstë á dvi grupes.

Orientacijos pokyèiai
Sulaukus vyresnio amþiaus keièiasi nusikaltëlio poþiûris á keletà svarbiø

gyvenimo aspektø.
1. Naujas poþiûris á save. Didëja nepasitenkinimas savimi bei pragy-

ventu gyvenimu. Daþniausiai paaiškëja, kad nusikaltimø darymas nedavë
to, ko iš šios veiklos buvo laukiama.

2. Keièiasi poþiûris á laikà. Nusikaltëlis pradeda „skaièiuoti laikà iš kito
galo”. Kuo maþiau lieka gyventi, tuo daugiau jis galvoja apie gyvenimà kaip
apie metus, kurie liko gyventi. Tai gali pakeisti jo poþiûrá á galimà ilgalaiká
laisvës atëmimà.

3. Tikslø ir ekspektacijø (laukimø) kitimas. Nusikaltëlis atsisako planø
pasiekti materialiná gerbûvá. Pasenus atsiranda kitø poreikiø: trokštama
ramybës, svarbu tampa sveikata ir geri santykiai su aplinkiniais.

4. Nuovargis. Nusikaltëliai jau neturi energijos sëkmingai ginti savo po-
zicijà nusikaltëliø pasaulyje. Jam tenka vengti kovos uþ savo interesus ir
pozicijà, jis lengviau tampa auka.

Tarpasmeniniø santykiø pokyèiai
Išskirtini du dalykai.
1. Vyresnio amþiaus þmonëms  svarbesni tampa santykiai šeimoje.
2. Ásitraukimas á legalià veiklà. Keturiasdešimt metø – tai profesinës

veiklos viršûnë. Jeigu individas turëjo ir legalià profesijà, kaip tik šis amþius
gali bûti palankiausias momentas pradëti legalià veiklà.

Nusikaltëlis prieš daugelá metø pasukæs kriminaliniu keliu seniai apsi-
sprendë. Jo poþiûris á gyvenimà, santykiai su aplinkiniais, gyvenimo tikslai –
viskas nusistovëjo.

Taèiau orientacijos ir tarpasmeniniø santykiø pokyèiai gali priversti in-
dividà pervertinti nusistovëjusias paþiûras, santykius, tikslus. Tai savo
ruoþtu gali paskatinti nusikaltëlá nutraukti kriminalinæ karjerà.

Svarbu paþymëti, kad tas posûkis á doros kelià visai nepanašus á vaiz-
duojamà moralistinëje literatûroje.

Daþniausiai nusikaltëlis nekeièia savo poþiûrio á nusikaltimus. Tiesiog
jis pats jau negali ar nenori jø daryti. Jis ne pasitaisæs „atgailaujantis nusi-
dëjëlis”, o tiesiog „nusikaltëlis pensininkas”.

N. Shoverio modelis – tai pakankamai platus ir kartu schematiškas mo-
delis. Jis apima paèius ávairiausius recidyvistus.
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Atskiros nusikaltëliø grupës bei jø kriminalinës karjeros baigtis nëra
pakankamai ištirta. Šiuo atþvilgiu labai ádomus yra dar 1937 m. kriminolo-
gijos klasiko E. Sutherlando atliktas tyrimas „Profesionalus vagis”1.

Jis aprašë keletà atvejø, kai nusikaltëlis profesionalas baigia kriminalinæ
karjerà. Tai nebûtinai ávyksta po keturiasdešimties metø. Nusikaltëlis gali
paþeisti nusikalstamo pasaulio vertybiø sistemà ir bûti priverstas pasitraukti
iš jo.

Kitas variantas – nesugebëjimas tæsti kriminalinæ karjerà dël alkoholiz-
mo, narkomanijos ir kitø prieþasèiø.

Prieþastis gali bûti ir policijos arba kitø pareigûnø pasitikëjimo prara-
dimas – nusikaltëlis jau nesijauèia saugus, nes þino, kad padarius bet koká
nusikaltimà jis yra pirmas tarp átariamøjø.

Kriminalinës karjeros nutraukimas gali bûti susijæs su šeimos kûrimu,
jeigu sutuoktinis nepriklauso nusikalstamam pasauliui, su paskutine labai
ilga laisvës atëmimo bausme.

Be abejo, tai toli graþu ne visi galimi kriminalinës karjeros baigties va-
riantai, taèiau bûtent šie tyrimai yra ypaè reikšmingi destereotipizuojant ir
plëtojant nusikaltëlio bei nusikalstamumo sampratà. Jie parodo, kad net ir
uþkietëjusio nusikaltëlio sàmonëje vyksta prieštaringi procesai, yra veiks-
niø, kurie skatina já pasukti iš nusikaltimø kelio.

Svarbu ir tai, kad šie veiksniai ne visada yra susijæ su aukšta dorove, gë-
rio ir blogio kova. Tai yra daug áprastesnës, þemiškesnës aplinkybës, ku-
rioms susiklosèius pasiekiamas rezultatas, kuris daþniausiai nepasiekiamas
taikant ástatymà, kriminalinæ bausmæ, smerkiant visuomenei.

Svarbu ir tai, kad á šias realias aplinkybes þmonës, dirbantys su nusikal-
tëliais, neatkreipia dëmesio.

  

                                                     
1 Sutherland E. The Professional Thief. – Chicago: University of Chicago Press, 1937.
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Septintas skyrius

KRIMINALINË JUSTICIJA IR JOS
TIKSLAI

Ankstesniuose skyriuose nagrinëjome, kaip atsiranda baudþiamasis
ástatymas (kriminalizacijos procesai) ir kodël jis paþeidinëjamas (nusikals-
tamo elgesio teorijos, nusikaltimo mechanizmas, nusikalstamos karjeros).

Šiame skyriuje nagrinësime tolesnius procesus, kurie prasideda, kai
baudþiamojo ástatymo paþeidimas jau padarytas: nusikaltimas tiriamas,
išaiškinamas ir apkaltinamas asmuo, vyksta teismas, iškeliamas nuospren-
dis, nuteistasis nubaudþiamas.

Mûsø dëmesio centre bus kriminalinë justicija. Panagrinësime, ar kri-
minalinë justicija iš tikrøjø susidoroja su šiais uþdaviniais. Kartu bandysime
suprasti, ar ji gali susidoroti su jais, kaip ji turëtø veikti, kad pasiektø kuo
daugiau savo tikslø.

1. Kriminalinës justicijos samprata

Daþniausiai šis terminas vartojamas dviem skirtingomis prasmëmis.
Viena vertus, kriminalinë justicija – tai procesas, veiksmø, kurie atliekami,
uþregistravus nusikaltimo poþymiø turintá ávyká (tarp jø apkaltinimas, su-
ëmimas, tardymo veiksmai, nuosprendis, bausmës vykdymas ir t.t.), visuma.

Kita vertus, kalbant apie kriminalinæ justicijà daþnai omenyje turima
institucijø sistema: teismas, prokuratûra, bausmës vykdymo ástaigos.

Þinomas teisës teoretikas A. Reissas pateikë nuoseklesnæ kriminalinës
justicijos sampratà. Jo nuomone, á šia sàvokà reikia átraukti viskà ir visus,
kas dalyvauja reaguojant á padarytà nusikaltimà – ne tik institucijas, besi-
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specializuojanèias nusikalstamumo kontrolës srityje – policijà ir teismus bei
jø veiklà, bet ir paprastus pilieèius bei organizacijas, kurios tiesiogiai daly-
vauja reaguojant á nusikaltimà. Nesvarbu, ar daþnai tai jiems tenka daryti,
taèiau svarbu, kad jie privalo tai daryti, jeigu padaromas tam tikras nusi-
kaltimas (sakykime, ekologai turi reaguoti á nusikaltimus gamtai, kapitonas
laive turi atlikti pirminius procesinius veiksmus ir t.t.).

Plëtodamas šià sampratà jis išskiria septynias pagrindines kriminalinës
justicijos sistemos dalis:

Pilietinë ástatymo vykdymo sistema. Jà sudaro asmenys ir organizacijos,
kurie praneša apie padarytus nusikaltimus: nukentëjusieji, pareiškëjai, liu-
dininkai.

Viešosios institucijos, taikanèios ástatymà. Svarbi jø uþduotis yra kon-
troliuoti sprendimus, nusikaltimø išaiškinimà, skundø analizæ, nusikaltëliø
nustatymà ir registravimà. Geriausias pavyzdys, aišku, policija.

Kaltinamøjø sistema. Jà sudaro pilieèiai, apkaltinti padaræ nusikaltimà,
ir jø gynëjai.

Viešoji kaltinimo sistema. Ji kontroliuoja bylø iškëlimà, kaltinimo pa-
teikimà, árodymø surinkimà ir išsaugojimà.

Teismø sistema. Ji sprendþia materialinës ir procesinës teisës taikymo
problemas, priima nuosprendþius.

Bausmiø vykdymo sistema.
Apeliacinë sistema gali patenkinti arba atmesti apeliacijas.
Taigi kriminalinë justicija, A. Reisso nuomone, – tai nepaprastai plati

visuomeninë sistema. Turbût nëra në vienos svarbesnës visuomeninës ins-
titucijos, kuri vienaip ar kitaip nedalyvautø pranešant apie nusikaltimus,
išaiškinant juos, vykdant teisminá nagrinëjimà.

Kriminalinë justicija daþnai vadinama „sistema” („kriminalinës justici-
jos sistema”). Taèiau nemaþai jos tyrinëtojø pabrëþia, kad toli graþu tai
nëra vientisa sistema. Priešingai nei sveikatos apsaugos, gynybos ar švieti-
mo sistemos, ji susideda iš keliø atskirø sistemø (policija priklauso vykdo-
majai valdþiai, teismai – teisminei ir pan.). Taigi tinkamesnis to paties
Amerikos kriminologo terminas – „neglaudþiai susijusi sistema”.

Pabrëšime keletà kriminalinës justicijos ypatumø.
Kriminalinë justicija labai didelis socialiniø institucijø kompleksas, ku-

riame dirba áspûdingas þmoniø skaièius.
1998 m. pradþioje Lietuvoje buvo 18 229 policijos pareigûnai, 221 tei-

sëjas, 556 advokatai, 191 notarë, 295 prokurorai.
Tai kartu ir nepaprastai sudëtinga sistema. Jà sudaro kelios hierarchijos

pakopos (apylinkës, apygardos, šalies).
Šios sistemos veikla nepaprastai sudëtinga ir atsakinga. Nemaþa dalis

šios sistemos vykdomos veiklos reikalauja aukšèiausios kvalifikacijos.
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Galima visà gyvenimà dirbti vienoje kriminalinës justicijos sferoje (pvz.,
policijoje) ir nenutuokti, kaip dirbama kitose (pvz., notariate).

Kriminalinë justicija nepaprastai brangi sistema. Pavyzdþiui, Lietuvoje
jai skiriama 11–12 proc. visø nacionalinio biudþeto išlaidø1.

Pagaliau šios sistemos veikla sulaukia nuolatinio ir daugiašalio visuo-
menës dëmesio2.

2. Kriminalinës justicijos modelis

Kiekvienos šalies kriminalinë justicija – nepaprastai sudëtinga ir prieš-
taringa ávairiausiø formø, procedûrø, taisykliø, teisës ir kitokiø normø, tra-
dicijø visuma. Ji susiklosto istoriškai, veikiant ávairiausioms tradicijoms bei
istorinëms aplinkybëms. Ši sistema yra ávairiø socialiniø jëgø kovos ir kom-
promisø išdava. Kriminalinë justicija susiformuoja veikiant ávairiausioms
teisinëms tradicijoms.

Svarbus nacionalinës kriminalinës sistemos bruoþas yra tikslai, kuriø ji
siekia. Tam tikra jø dalis deklaruojama ástatymuose ir norminiuose aktuo-
se. Baudþiamasis ir baudþiamojo proceso ástatymai neretai numato tokius
tikslus: nubausti nusikaltëlius, sulaikyti nepastovius pilieèius nuo nusikal-
timø padarymo, pataisyti nusikaltëlius, išugdyti visuomenës pagarbà ásta-
tymams. Dalis tikslø yra latentiniai. Nors jie tiesiogiai nedeklaruojami, bet
išryškëja nagrinëjant, kaip priimamas ir taikomas ástatymas.

Latentiniai tikslai gali bûti noras sustiprinti visuomenës paklusnumà
veikianèiai valdþiai, uþtikrinti tam tikrø socialiniø sluoksniø interesus ir
kita.

Nëra kriminaliniø justicijø, kurios siektø tik kokio nors vieno tikslo.
Kiekviena kriminalinë justicija siekia daugelio tikslø, tik skirtingø naciona-
liniø justicijø pagrindiniai tikslai yra skirtingi. Atsiþvelgiant á tai, kokie
tikslai yra svarbiausi, kaip jie tarpusavyje derinami, pasirenkamos ávairios
teisinës ir kitokios formos.

Dël visø šiø prieþasèiø kriminalinë justicija – ypaè sudëtingas ir priešta-
ringas tyrinëjimo objektas.

Vienas iš „árankiø” tam sudëtingumui áveikti yra kriminalinës justicijos
modeliai.

                                                     
1 Nusikalstamumas ir teisësaugos institucijø veikla 1988. – Vilnius, 1999. P. 8.
2 Dobryninas A. Nusikaltimai ir spauda Lietuvos visuomenëje // Jurisprudencija: LTA

mokslo darbai, 1999. T. 11 (3). P. 22–29.
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Kriminalinës justicijos modelis – tai tokia kriminalinë justicija, kurios
visos institucijos, veiklos formos, procedûros uþtikrina, kad bûtø pasiek-
tas vienintelis tikslas.

Pavyzdþiui, kriminalinë justicija, orientuota á sulaikymà – tai tokia sis-
tema, kurios visos institucijos (policija, teismas, bausmiø atlikimo ástaigos ir
t.t.) ir visos veiklos formos (nusikaltimø išaiškinimas, tyrimas ir t.t.) turi
uþtikrinti kuo geresná pilieèiø sulaikymà nuo nusikaltimø padarymo.

Jau minëjome, kad nëra kriminaliniø justicijø, kurios turëtø tik vienà
tikslà. Paprastai jos siekia ávairiausiø tikslø. Taigi kriminalinës justicijos
modelis – tai mokslinë abstrakcija, savotiškas abstraktus etalonas, su ku-
riuo galime lyginti iš tikrøjø veikianèias nacionalines kriminalines justicijas.

Aptarsime pagrindinius kriminalinës justicijos modelius.

3. Sulaikymo modelis. Kriminalinë justicija,
orientuota á nusikaltimø uþkardymà

Tikslas ir pagrindinë idëja

Taip vadinama kriminalinë justicija, kuri siekia tik vieno tikslo – sulai-
kyti þmones nuo nusikaltimo padarymo. Pagrindinë priemonë tam tikslui
pasiekti yra kriminalinë bausmë. Visø šiø kriminalinës justicijos grandþiø –
nusikaltimø išaiškinimo, jø tyrimo, teismo ir, svarbiausia, bausmës tikslas
yra vienas – sulaikyti þmones nuo nusikaltimø, o jeigu jie padarë nusikalti-
mà, neleisti jo pakartoti.

Pagrindinë nusikaltimø sulaikymo idëja yra labai paprasta. Tam, kad
þmonës nedarytø nusikaltimø, nustatoma bausmë. Nieks nenori bûti nu-
baustas. Tas nenoras ir turi sulaikyti þmones nuo nusikaltimo. Taigi sulai-
kymas – tai nusikalstamumo áveikimas taikant baudþiamàsias bausmes.

Kriminalinës justicijos sistema, kurios svarbiausia uþduotis yra sulaikyti
nusikalstamumà, o priemonë tam tikslui pasiekti yra kriminalinë bausmë,
vadinama á nusikaltimo sulaikymà orientuota justicija (trumpiau – sulaiky-
mo justicija)1.

                                                     
1 Uþsienio šaliø kriminologai panašius justicijos modelius daþnai vadina „nusikalstamumo

valdymo modeliais” (crime control model). (Þr., pvz., Packer H. L. The Limits of the Criminal
Sanction. – California, Stanford: Stanford University Press, 1968. P. 148–172). Manyèiau, kad
šis terminas nëra tikslus. Pirmiausia visas „valdymas” turi vienà tikslà – sumaþinti nusikalsta-
mumo lygá. Antra vertus, èia kaip tik svarbus bûdas, kuriuo siekiama tai padaryti, bûtent –
baudþiamosios sankcijos baimë.
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Jau minëjome, kad neegzistuoja në vienas visiškai toks, kaip aprašëme,
kriminalinës justicijos, taip pat ir sulaikymo modelis. Taèiau šio modelio
bruoþai bûdingi daugeliui justicijø (þr., pvz., „Kinijos kriminalinë justicija ir
nusikaltimø uþkardymas”).

Idëja sulaikyti þmones nuo nusikaltimo gresianèia bausme sena kaip pa-
saulis. Bausmæ uþ blogà elgesá numato skirtingos visuomenës, ir visur ne-
noras patirti bausmæ sulaiko þmones nuo visuomenei nepageidaujamo el-
gesio.

Pripaþinti sulaikymo teoretikai yra È. Bekaria (1738–1794) ir J. Bent-
hamas (1748–1832). Abu rëmësi prielaida, kad nusikaltimas yra natûralus
þmogaus elgesys situacijoje, kai jis tikisi gauti iš to tam tikrà naudà. Abu
tikëjo, kad þmogus atsisakys idëjos padaryti nusikaltimà, jeigu bus tikras,
kad padarius nusikaltimà teks patirti nemalonumà (bausmæ). Jie manë, kad
svarstydamas, ar daryti nusikaltimà, þmogus tiesiog lygina potencialià nau-
dà, kurià gaus padaræs nusikaltimà, su „nenauda” – bausme. Jeigu „nenau-
da” didesnë uþ potencialià naudà, þmogus atsisakys idëjos padaryti nusi-
kaltimà.

Sulaikymas yra oficialus tikslas, kurá skelbia daugelis nacionaliniø bau-
dþiamosios teisës sistemø. Pavyzdþiui, galiojanèio Lietuvos baudþiamojo
kodekso 1 straipsnyje sulaikymas nurodytas kaip vienas iš svarbiausiø bau-
dþiamojo proceso tikslø.

Rengiamo naujo Kodekso projekte irgi siekiama to paties tikslo (nors
paskutinëje redakcijoje iš viso buvo atsisakyta minties ástatyme nurodyti bet
kokius tikslus).

Daugelio kitø šaliø (Latvijos, Estijos, Vokietijos ir kt.) kodeksuose irgi
skelbiamas šis tikslas.

Þmogaus koncepcija ir sulaikymo modelis

Sulaikymo modelio pagrindas – tam tikra asmenybës koncepcija. Á þmo-
gø þiûrima kaip á racionalià bûtybæ, kuri prieš pradëdama kà nors daryti
kruopšèiai ávertina visus teigiamus ir neigiamus savo veiklos padarinius.
Lygiai taip pat jis elgiasi svarstydamas galimybæ padaryti nusikaltimà.

Sugrieþtindamas sankcijà ástatymo leidëjas tiesiog „kelia kainà”, kurià
reikia nusikaltëliui „sumokëti” uþ tà naudà, kurià jis gaus darydamas nusi-
kaltimà.

Manoma, kad potencialaus nusikaltëlio sprendimas daryti ar nedaryti
nusikaltimà iš esmës niekuo nesiskiria nuo racionalaus pirkëjo ar verslinin-
ko elgesio. Kaip ir jie, nusikaltëlis daro nusikaltimà, jeigu jam tai „apsi-
moka”.
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Bausmë tomis sàlygomis turi bûti gana didelë, tokia, kad galëtø sulaikyti
nusikaltëlá nuo nusikaltimo. Kita vertus, ji neturi bûti ir per didelë. Jos dy-
dis tik turi viršyti potencialià naudà, kurià nusikaltëlis gautø iš nusikaltimo.

Bekaria rašë, kad „nusikaltimo prevencijos tikslas gali bûti pasiektas
nustaèius bausmæ, kuri padarys stipriausià ir ilgiausiai trunkantá poveiká jo
sàmonei, bet kartu darytø kuo maþiausià þalà jo kûnui”1. Jis manë, kad
„bausmë turi bûti tiek neišvengiama, kiek tai ámanoma, ir tiek grieþta, kiek
reikia, kad sulaikytumëme potencialø nusikaltëlá, taèiau viskas, kas perþen-
gia šià ribà, yra nereikalinga ir dël to tironiška”2.

Taigi þmogus traktuojamas kaip racionali bûtybë, kuri apsisprendþia ly-
gindama neigiamus ir teigiamus savo poelgio padarinius.

Iš to tiesiogiai išplaukia, kà reikia daryti ir koks turi bûti ástatymas.
Svarbiausia ástatyme yra bausmë. Jos dydá galime teisingai nustatyti tik þi-
nodami, ar didelis potencialaus nusikaltëlio noras paþeisti ástatymà. Taip
manant gali atsitikti, kad uþ nelabai rimtus nusikaltimus bus nustatyta daug
grieþtesnë bausmë negu uþ rimtus.

Jeigu nusikaltimai vis dëlto daromi, vienintelë to prieþastis – kriminali-
nës bausmës nëra pakankamai didelës. Taigi sankcijos didinimas yra natû-
rali reakcija á nusikalstamumo didëjimà.

Bausmë padaro reikiamà poveiká, jeigu yra tikra (jos negalima išvengti)
ir greita. È. Bekaria rašë: „bausmës neišvengiamumas, net jeigu ji yra nuo-
saiki, visada daro stipresná poveiká negu baimë kitos, daug þiauresnës, bet
esant vilèiai jos išvengti”3. Baudþiamoji justicija, kuri nuosekliai vadovauja-
si šia idëja, stengiasi supaprastinti baudþiamàjá procesà. È. Bekaria buvo
prieš apeliacinæ instancijà ir prieš viskà, kas prailgina baudþiamàjá procesà,
atitolina bausmës laikà bei duoda nusikaltëliui galimybæ išvengti bausmës.

Kaltinamojo teisiø apribojimo nuostata.
Procesinës prievartos platesnis taikymas

Plëtodamas baudþiamàjá procesà ástatymø leidëjas turi sudaryti prielai-
das nusikaltimams išaiškinti ir ištirti. Tam tikslui tyrimà atliekantiems
þmonëms suteikiamos specialios teisës (sulaikyti, atlikti kratà ir pan.). Kita
vertus, ástatymø leidëjas turi uþtikrinti ir proceso dalyviø teisiø apsaugà.
Tie du tikslai neretai prieštarauja vienas kitam: kuo daugiau teisiø sutei-
kiama tardytojui ar kvotëjui átariamojo arba kaltinamojo atþvilgiu, tuo la-
biau apribojamos pastarøjø teisës.

                                                     
1 Beccaria C. An Essay on Crimes and Punishments, Philadelphia: Niclin, 1764. P. 42.
2 Ten pat. P. 42.
3 Ten pat. P. 58.



Septintas skyrius. Kriminalinë justicija ir jos tikslai 227

Baudþiamasis ástatymas, nuosekliai siekiantis sulaikymo, linkæs šá kon-
fliktà spræsti išplësdamas kaltinimo teises. Kuo daugiau šiø teisiø, tuo di-
desnë tikimybë, kad nusikaltimas bus išaiškintas ir nusikaltëlis nubaustas.
Kuo daugiau teisiø turi kaltinamasis, tuo lengviau jam išvengti bausmës ir
tuo maþesnis sulaikomasis bausmës poveikis. Dël to taikant sulaikymo mo-
delá vengiama „atsargios justicijos”.

Kaltinimo tendencija. Tiek tardomosios institucijos, tiek teismas turi
pasirinkti vienà iš dviejø galimybiø – kaltinamasis iš tikrøjø kaltas arba ne-
kaltas. Jie gali suklysti – paskelbti nekaltà kaltu. Jie gali padaryti ir priešin-
gà klaidà – išteisinti kaltà. Kai pagrindinis nacionalinës kriminalinës justi-
cijos tikslas yra sulaikyti, labiau vengiama antrosios klaidos. Nekalto nutei-
simas niekaip netrukdo sulaikanèiajam bausmës poveikiui, taèiau kalto
išteisinimas iš karto sumaþina bausmës neišvengiamumà. Tai susilpnina
bausmës sulaikomàjá poveiká. Kaltinimo tendencija natûraliai išplaukia iš
tokio kriminalinës justicijos kryptingumo.

Didesnis policijos ir prokuratûros vaidmuo

Kriminalinës justicijos sistema, orientuota á sulaikymà, daugiausia dë-
mesio skiria nusikaltimø išaiškinimui. Dël to santykis tarp justicijos institu-
cijø, kurios rûpinasi, kad nusikaltimas bûtø išaiškintas, ir tø, kurios kontro-
liuoja, kad kaltinimai bûtø pagrásti, yra specifiškas. Taigi tokia justicija yra
ne tik kaltinanti. Ji yra policinë. Policijos veikla yra laikoma svarbiausia, jai
skiriama daugiausia dëmesio ir lëšø. Gynyba, teismas, apeliacija – institu-
cijos, daugiau nei policija uþimtos kaltinamojo gynyba bei objektyvios tie-
sos nustatymu. Dël to taikant sulaikymo modelá jos yra laikomos ne tokios
svarbios ir yra nelabai gausios, jø vaidmuo maþesnis. Jos daugiau uþsiima
policijos veiklos rezultatø teisiniu áforminimu.

Baudþiamosios bausmës viešumas bei siekimas išoriniø efektø

Jeigu sulaikymas nuo nusikaltimo yra tikslas, bausmë turi padaryti kuo
didesná áspûdá. Ji to áspûdþio nepadarys, jeigu niekas nesuþinos apie baus-
mæ, nematys, kaip ji vykdoma. Kriminalinei justicijai, orientuotai á sulaiky-
mà, bûdingas bausmës viešumas. Stengiamasi bausti áspûdingai. Tokia jus-
ticija gali numatyti netikëèiausias bausmes (þr. „Didysis puolimas prieš nu-
sikalstamumà Kinijoje”).
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Didysis puolimas prieš nusikalstamumą Kinijoje1

Pradëjusi didájá puolimà prieš nusikalstamumà 1983 m. rugpjûèio mëne-
sá Kinijos vyriausybë pradëjo taikyti mirties bausmæ precedento neturinèiu
mastu. Neoficialiais duomenimis, 1986 m. sausio mën. apie 20 000 nusi-
kaltëliø buvo ávykdyta mirties bausmë. Buvo netgi kalbama, kad Kinijos
Vyriausybë nustatë kvotas, kiek turi bûti ávykdyta mirties bausmiø.

Pasmerkti mirti nusikaltëliai daþnai prieš nuosprendþio vykdymà turëjo
pasirodyti specialiuose mitinguose su plakatais, kuriuose buvo aprašytas jø
nusikaltimas. Tada jie sunkveþimiais buvo veþami iki nuosprendþio vykdy-
mo vietos.

Daugelyje šaliø daþnos ir kitos „modernios” orientacijos á „gàsdinantá”
bausmës poveiká formos.

Viskas vyksta taip. Ástatymas numato labai grieþtas bausmes. Teismai,
vadovaudamiesi tuo ástatymu, skelbia labai áspûdingus nuosprendþius. Ta-
èiau kartu bausmës vykdymo vietø administracijoms suteikiama teisë gero-
kai maþinti tas bausmes „uþ gerà elgesá”. Taip nušaunami du zuikiai. Viena
vertus, skiriamos labai „baisios bausmës”, o, kai visuomenës dëmesys nu-
krypsta nuo nusikaltëliø, tos bausmës maþinamos. Taip išvengiama pro-
blemø dël perpildytø kalëjimø JAV 122.

Ši taktika gan plaèiai taikoma mûsø šalyje.

Baudþiamosios bausmës sulaikanèio poveikio
kriminologiniai tyrimai

Sulaikymo idëja lyg ir neturëtø kelti jokiø abejoniø. Niekas nëra sau
priešas. Niekas nenori bausmës ir þmonës turëtø vengti daryti nusikaltimus.
Atliekant kriminologinius tyrimus siekiama nuodugniau ištirti, kaip baus-
më veikia iš tikrøjø, ar þmonës sulaikomi nuo nusikaltimø.

Deja, šiuo metu mes dar negalime aiškiai atsakyti á šá klausimà. Tai, kà
mes þinome apie šá poveiká, nëra vienareikšmiška. Vyksta tyrimai. Vieni lyg
ir patvirtina, kiti lyg ir paneigia toká poveiká. Mes jau šá tà þinome, bet kartu
kyla vis daugiau klausimø ir vis aiškiau matome, koks iš tikrøjø sudëtingas
šis poveikis.

                                                     
1 Conclin J. Criminology. 1992. P. 458.
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Mûsø þiniø apie bausmës sulaikantá poveiká lygá ir pobûdá gerai parodo
ištrauka iš ryšio tarp kriminalinës bausmës ir nusikalstamumo tyrimø (pa-
gal Blumstein, Cohen, Nagin, 1978) apþvalgos.

Apskritai tyrinëtojai nustatë neigiamà ryšá tarp nusikalstamumo lygio ir
tikimybës, kad paþeidæs ástatymà asmuo bus ákalintas. Taèiau kai kuriais
tyrimais ryšys tarp nusikalstamumo lygio ir to, kiek laiko asmuo, padaræs
nusikaltimà, iš tikrøjø praleidþia kalëjime (Blumstein, Cohen, Nagin,
1978), nebuvo nustatytas. Atlikus vienà iš tyrimø paaiškëjo, kad esant di-
deliam nusikalstamumui maþëja tikimybë, kad nusikaltëlis paklius á kalëji-
mà. Taèiau šio tyrimo rezultatai nepatvirtino, kad didesnë tikimybë nusi-
kaltëliui pakliûti á kalëjimà maþina nusikalstamumà (Nagin, 1978).

Vis dëlto atlikus kità tyrimà nustatyta, jog daþnesnis laisvës atëmimo
taikymas lyg ir maþina nusikalstamumà ir kad tai savo ruoþtu retina laisvës
atëmimo taikymà (McGuire, Sheehan, 1983). Dar vieno tyrimo rezultatai
parodë nepastovø ryšá tarp nusikaltimø ir ákalintøjø skaièiaus 1941–1978 m.
Išvada buvo tokia: nëra pagrindo manyti, jog nusikalstamumà galima su-
maþinti ákalinant daugiau nusikaltëliø (Bowker, 1981). Dar vieno tyrimo
autoriai, remdamiesi Lenkijos duomenimis, padarë išvadà, kad atitikmens
tarp nusikalstamumo ir ákalinimo lygiø nëra. Galima teigti, kad kiekvienas
iš šiø dydþiø kinta nepriklausomai vienas nuo kito (Greenberg, 1980). Atli-
kus ankstesniø tyrimø apþvalgà irgi konstatuota, jog negalima daryti
„jokios tvirtesnës, empiriniais tyrimais paremtos išvados”, kad tikrai egzis-
tuoja koks nors nuo nusikaltimø sulaikantis laisvës atëmimo bausmës po-
veikis.

Sulaikanèio bausmës poveikio motyvacija

Kalbëdami apie sulaikantá ástatymo poveiká turime omeny, kad nepa-
stovus asmuo bijo kriminalinës bausmës ir bûtent tai já sulaiko nuo nusi-
kaltimo.

Empiriniø tyrimø duomenimis, tikra motyvacija yra daug sudëtingesnë.
H. Grasmicko ir D. Greeno analizë parodë, kad iš tikrøjø veikia maþiausiai
trys motyvø grupës.

Pirmoji grupë – doroviniai veiksniai, t.y. dorovës normos. Nemaþai
þmoniø daliai nusikalsti neleidþia jø doroviniai ásitikinimai. Nuo vagystës
þmogø sulaiko tiesiog nenoras bûti vagimi.

Antroji motyvø grupë – aplinkiniø pasmerkimas. Jausdamas pagundà
nusikalsti individas pagalvoja ir apie aplinkiniø paniekà paaiškëjus jo nusi-
kaltimui.
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Treèioji – sulaikantis poveikis siauriausia prasme. Individas vengia
bausmës, numatytos kriminalinio ástatymo sankcijoje1. Keletu tyrimø, re-
miantis sulaikymo modeliu, bandyta patikslinti, koká vaidmená vaidina
kiekvienas iš tø motyvø. Visi tyrimai patvirtino, kad treèiasis motyvas (já
paprastai turime omeny kalbëdami apie kriminalinës bausmës sulaikantá
poveiká) iš tikrøjø nëra svarbiausias. Vieno tyrimo metu buvo tiriami veiks-
niai, nuo nusikaltimø sulaikantys aukštøjø JAV mokyklø studentus. Buvo
tiriama, kiek stiprus kiekvieno studento kiekvienas iš trijø motyvø. Kitame
etape buvo renkami duomenys apie studentø teisëtvarkos paþeidimus ir
bandoma nustatyti, koks iš trijø motyvø leidþia tiksliai numatyti, ar stu-
dentas darys nusikaltimus.

Tyrimas parodë, kad tiksliausiai prognozuojama remiantis pirmuoju
motyvu (doroviniais ásitikinimais). Kriminalinës bausmës baimë daro sil-
pniausià poveiká2. D. Greenas (1988, 1989), Lanza–Kaduce (1988) tyrinëjo
veiksnius, kurie neleidþia þmonëms sësti uþ vairo neblaiviems. Rezultatas
buvo gana panašus. Stipriausias buvo pirmos ir antros veiksniø grupiø po-
veikis3.

Dar vienu tyrimu bandyta nustatyti sulaikantá ástatymo poveiká, kai
draudimas susijæs su narkotikø vartojimu (tarp koledþø studentø). Èia
svarbiausias sulaikantis veiksnys buvo bendraamþiø pasmerkimas.

Minëti tyrimai neleidþia teigti, kad visada yra bûtent taip ir moraliniai
bei visuomenës nuomonës veiksniai vyrauja. Prisiminkime, jog visais atve-
jais buvo tiriamas panašus kontingentas – aukštøjø mokyklø studentai. Gali
bûti, kad tirdami kità kontingentà pamatysime kitoká sulaikanèiø motyvø
pasiskirstymà. Taèiau jau dabar aišku, kad bausmës baimë yra ne vieninte-
lis ir toli graþu ne visada svarbiausias veiksnys.

Sulaikanèio poveikio prielaidos

Dar È. Bekaria nurodë, kad sulaikantis bausmës poveikis priklauso ma-
þiausiai nuo trijø veiksniø – jos grieþtumo, neišvengiamumo ir greitumo.

Ástatymo leidëjai labiausiai linkæ grieþtinti bausmæ, nes tai paprasèiau-
sias ir pigiausias bûdas. Kad sugrieþtintume laisvës atëmimo bausmæ, pa-

                                                     
1 Grasmick H. G. & Green D. E. Legal punishment, social disapproval and internalisation

as inhibitors of illegal behavior // Journal of criminal law and criminology. Vol. 71. (Fall
1980). P. 325-335.

2 Bishop D. Legal and extralegal barriers to delinquency: a panel analysis // Criminology.
Vol. 22. (August 1984). P. 403-419.

3 Green D. Measure of illegal behavior in individual level deterrence research // Journal of
reasearch in crime and delinquency. Vol. 26. (August 1989). P. 253-275. Lanza–Kaduce I.
Perceptual deterrence and drinking and driving among college students // Criminology. Vol.
26. (May 1988). P. 321-341.
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kanka ástatymo tekste pakeisti porà skaièiø.
Daug sunkiau yra uþtikrinti bausmës neišvengiamumà. Tam reikia stip-

rinti nusikaltimà tirianèius padalinius, jø techniná apginklavimà bei kelti
pareigûnø kvalifikacijà.

Nieko nuostabaus, kad bûtent kriminalinës sankcijos grieþtinimas yra
pirmoji, o daþnai ir vienintelë reakcija blogëjant kriminogeninei padëèiai.
Kriminalinës bausmës istorija rodo, kad buvo viršijamos visos þiaurumo
ribos norint padaryti kriminalinæ bausmæ tikrai bauginanèià.

È. Bekaria buvo pirmasis, kuris teigë, kad bûtent neišvengiamumas yra
svarbiausias iš kriminalinës bausmës poveikio aspektø. Tolesni kriminolo-
giniai tyrimai šià idëjà patvirtino. Jie parodë, kad kiekvieno iš tø aspektø
poveikis yra silpnas arba to poveikio iš viso neámanoma nustatyti. Vienin-
telis aspektas, kurio poveikis apèiuopiamas, yra bausmës neišvengiamumas.

JAV yra gana patogus šios problemos tyrimo objektas. 50 valstijø, iš ku-
riø kiekviena numato skirtingas bausmes, nusikalstamumo lygis ir jo išaiš-
kinimo rodikliai yra skirtingi. Daugiamatës statistikos metodais buvo pa-
bandyta išskirti kiekvieno minëto aspekto reikšmæ.

Vienintelis statistiškai patikimas ryšys buvo nusikalstamumo ir išaiški-
namumo lygiø ryšys. Koreliacijos koeficientas sudarë 0,2. Statistiná ryšá tarp
nusikalstamumo ir bausmës grieþtumo galima nustatyti tik tuo atveju, jei
išaiškinama 75 ir daugiau procentø nusikaltimø.

Panašios buvo ir kitø tyrimø išvados. M. Eriksonas ir J. Gibbsas (1978)
kruopšèiai tyrë jaunimà siekdami nustatyti, kiek tiksliai jauni þmonës áver-
tina ávairiø nusikaltimø išaiškinimo tikimybæ ir kaip prognozë veikia jø nu-
sikalstamumà. Tyrimo duomenimis, nepilnameèiai gana tiksliai numato
išaiškinimo tikimybæ, taèiau tiesioginis ryšis tarp tos prognozës ir nusikal-
timø padarymo nebuvo nustatytas1.

1978 m. atliktas tyrimas átikinamai árodë, kaip nepakankamas nusikal-
timo išaiškinimas sumaþina bet koká sankcijos sugrieþtinimo poveiká.

1973 m. Niujorke ásigaliojo naujas ástatymas dël narkotikø. Tikëtasi, kad
grieþtos bausmës turës sulaikantá poveiká narkotikø vartotojams. Taèiau jos
nebuvo veiksmingos, nes, kaip parodë tyrimo autoriai, dël ástatymo spragø
nusikaltëliai rado bûdø, kaip išvengti bausmës2.

Taigi ir èia neturime akivaizdaus poveikio, kurá ástatymo leidëjas laiko
savaime suprantamu.

                                                     
1 Erickson M., Gibbs J. Objective and perceptual properties of legal punishment and the

deterrence doctrine. Social problems. Vol. 25. (February 1978). P. 253-264.
2 Wilson J. Thinking about Crime. – New York: Basic books, 1983.
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Racionalaus nusikaltëlio modelis ir sulaikantis ástatymo poveikis

Minëjome, kad sulaikymo teoretikai omenyje turi racionaliai màstantá
nusikaltëlá. Tai þmogus, kuris prieš darydamas nusikaltimà kruopšèiai pa-
sveria ir nusikaltimo pelnà, ir jo rizikà bei bausmæ. Jis panašus á populia-
raus filmo „Operacija Y” veikëjus, kurie prieš nusikalsdami išstudijuoja
baudþiamàjá kodeksà.

Suprantama, kad þmonës toli graþu ne visada elgiasi racionaliai. Kartais
þudoma šaltai apskaièiavus, apgalvojus kiekvienà nusikaltimo detalæ. Ta-
èiau nusikaltëlis kartais tai daro bûdamas emociškai pakilios bûsenos, ap-
imtas baimës, neapykantos, keršto jausmo. Tokiu atveju sunku tikëtis, kad
ástatymo sankcija turës sulaikantá poveiká.

Empiriniai tyrimai parodë, kad racionalaus apmàstymo vieta ir jo sulai-
kantis poveikis gana skirtingi – tai priklauso nuo nusikaltimo pobûdþio.

Tarp nusikaltimø, kur racionalumas vaidina didelá vaidmená, yra vadi-
namøjø „baltøjø apykakliø” nusikaltimø. Privaèiø kompanijø savininkai ir
vadovai susigundo paþeisti ástatymus. Jiems ypaè „trukdo” jø ekonominæ
veiklà ribojantys ástatymai – konkurencijos, mokesèiø ir kt. Tokiø nusikal-
timø tyrimø duomenimis, ástatymas èia turi nemaþà sulaikantá poveiká. Nu-
rodydami prieþastis, kurios juos sulaikytø nuo tokiø nusikaltimø, verslinin-
kai pirmiausia mini išaiškinimo galimybæ bei dideles bausmes. Sulaikantá
bausmës poveiká dar labiau sustiprina suþlugdyta kompanijos reputacija.

Ypaè akivaizdus sulaikantis ástatymo poveikis kovojant su mokesèiø
vengianèiais asmenimis. 1964 m. JAV federalinë valdþia pareikalavo, kad
bankai praneštø apie visus dividendus, mokamus jø indëlininkams. Tai iš
karto padidino asmenø pajamø mokesèio surinkimà – 45 proc. fiziniø ir 28
proc. juridiniø1.

1980 m. viduryje JAV vyriausybë pradëjo maþinti etatus. Buvo
„sumaþinta” ir mokesèiø inspekcija. Sumaþëjo mokesèiø kontrolë. Dël to
valstybës finansinës áplaukos iš surinktø mokesèiø iš karto sumaþëjo. 1973
m. nesurinkta apie 29 mlrd., o 1986 m. – maþdaug 110 mlrd. JAV doleriø.

Esant tokiai padëèiai JAV pradëjo „þiaurias akcijas” ir vël padidino
mokesèiø kontrolieriø skaièiø. Nesurinktø mokesèiø suma iš karto suma-
þëjo2.

Taigi èia ástatymo sulaikantis poveikis gana akivaizdus. Apie daugelá
áprastø nusikaltimø to pasakyti negalima. Daug nusikaltimø Lietuvoje pa-

                                                     
1 Þr.: Spivak G. Antitrust enforcement in the United States // Connecticut Bar Journal.

Vol. 37. (September 1963). P. 375-389.; Clinard M. Corporate ethics and crime. The role of
middle management. – Beverly Hills, California: Saga Publications, 1983; Block M., Nold F.,
Sidak J. The deterrent effect of antitrust enforcement // Journal of political economy. Vol. 89.
(June 1981). P. 429-445.

2 Þr.: Conklin J. Criminology. – New York, 1992. P. 442.
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daroma apsvaigus nuo alkoholio. Racionalus nusikaltimas siejamas su il-
gesniu pasirengimu ir apmàstymu. Tikrovëje racionalûs nusikaltimai gana
reti.

Amerikieèiø kriminologas W. Chamblissas (1969) pasiûlë naujà nusi-
kaltimø tipologijà1. Nusikaltimus jis suskirstë á dvi grupes – spontaninius ir
racionalius (þr. 2 lentelæ).

15 schema. Baudþiamojo ástatymo sulaikanèio poveikio mechanizmas
(W. Chambliss modelis)

Taèiau, jo nuomone, spontaninis nusikaltimas gana lengvai tampa ra-
cionalus, jeigu þmogui jis yra kaþkas áprasta, dalis jo gyvenimo bûdo. Vieni
nusikaltimai lengvai tampa gyvenimo bûdo dalimi, tuo tarpu kiti – ne. Tuo
remiantis ir buvo nustatyti keturi nusikaltimø tipai (þr.2 lent.).

Nesunku pastebëti, kad tipologija nëra grieþta tuo poþiûriu, jog kai ku-
riuos nusikaltimus „suskaldo” á keletà potipiø. Kai kurie nuþudymai pri-
klauso visiems keturiems nusikaltimø tipams. Tai atspindi nuþudymo etio-
logijos ávairovæ. Iš tikrøjø nuþudymas pagal motyvacijà yra labai ávairus
nusikaltimas. Uþsakyti nuþudymai yra þudiko gyvenimo bûdo (tiksliau
profesijos) išraiška. Tokie nusikaltimai, aišku, priklauso racionaliam nuo-
latiniam tipui.

                                                     
1 Chambliss W. Crime and the legal process. – New York: Mcgraw Hill, 1969.
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2  l e n t e l ë . Nusikaltimø tipai (pagal W. Chambliss)1

Kriminaliniø veiksmø tipaiDalyvavimas
nusikalstamoje

veikloje Racionalus Ekspresyvus

Nuolatinis Profesionalios kišenvagystës
Profesionalios vagystës iš par-
duotuviø
Profesionalios þmogþudystës

Narkomanijos atvejai
Kai kurie nuþudymai
Kai kurie seksualiniai
nusikaltimai

Epizodinis Epizodinës vagystës iš parduotu-
viø
„Baltøjø apykakliø” nusikaltimai
(privataus ûkininkavimo srityje)
Kai kurie nuþudymai

Dauguma nuþudymø
Kai kurie narkomani-
jos atvejai
Dauguma seksualiniø
nusikaltimø

Taèiau nuþudymai gali bûti ir labai apgalvoti, bet neprofesionalûs.
Þmogus uþmuša þmogø norëdamas išspræsti kokià nors savo problemà. Jis
tai padaro apgalvotai, bet tik vienà kartà. Tai nei profesija, nei gyvenimo
bûdas. Aišku, toks nusikaltimas priklauso jau antrai racionaliøjø grupei.
Pagaliau gali bûti ir nusikaltimai „iš aistros”, në sekundës nemàstant. Tai
ekspresyvaus epizodinio tipo nusikaltimai.

Visi nusikaltëliai iš tikrøjø skirtingai reaguoja á sulaikantá ástatymo po-
veiká. Stipriausià poveiká baudþiamoji bausmë daro racionalaus epizodinio
tipo nusikaltimams (nusikalstamumas nëra gyvenimo bûdas, bet nusikalti-
mas daromas racionaliai). Tas poveikis daug silpnesnis, jei nusikaltimas yra
racionalaus nuolatinio arba ekspresyvaus epizodinio tipo. Maþiausias nuo-
latinio ekspresyvaus tipo atveju – nusikaltimas yra dalis gyvenimo bûdo.

Taigi sulaikantis ástatymo poveikis yra daug sudëtingesnis, nepastoves-
nis ir silpnesnis, negu priimta manyti.

Sulaikymo priemonës

Bausmës sukelti jausmai toli graþu ne visada paskatina þmogø elgtis
taip, kaip tikisi ástatymø leidëjas. Kokia gi yra šiø procesø galutinë išdava?
Ar galiausiai kriminalinë justicija turi tà poveiká, kurio tikimasi? Juk leis-
damas naujà baudþiamàjá ástatymà, skirdamas kriminalinei justicijai dau-
giau lëšø, duodamas jos pareigûnams daugiau teisiø ástatymo leidëjas vis
dëlto tikisi, kad visos šios priemonës padës paþaboti nusikalstamumà. Šis
klausimas buvo itin kruopšèiai tiriamas, taèiau tyrimo rezultatai daug kuo
nuvylë.

                                                     
1 Chambliss W. Crime and the Legal Process. – McGraw Book Company, 1969.
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Policijos pareigūnų skaičius ir sulaikymas nuo nusikaltimų

Atrodo, kad kuo daugiau gatvëse yra policijos pareigûnø, tuo didesnis
turi bûti ástatymo prevencinis poveikis. Taèiau tyrimai toká ryšá paneigia. Jo
nepatvirtino ir tyrimø JAV rezultatai. JAV prezidento komisija tyrinëjo
miestus, turinèius daugiau kaip 500 000 gyventojø. Tarp policininkø skai-
èiaus 1000 gyventojø ir nusikaltimø skaièiaus jokios koreliacijos nebuvo
nustatyta.

Panašûs buvo ir ilgalaikiø tendencijø tyrimo rezultatai. Pavyzdþiui, Det-
roito mieste nuo 1926 iki 1977 m. labai keitësi policininkø skaièius. Jeigu
policininkø skaièius turëtø koká nors poveiká, bûtø nustatytas koks nors
ryšys tarp policininkø skaièiaus ir nusikalstamumo lygio. Taèiau tokio ryšio
nustatyta nebuvo1.

Ádomiø ir prieštaringø duomenø sulaikanèiam ástatymo poveikiui tirti
teikia policininkø streikai, kai policininkø skaièius sumaþinamas beveik iki
nulio.

Kanados Monrealio miesto policija streikavo 1959 ir 1977 m. Ir vienà, ir
kità kartà gerokai padaugëjo nusikaltimø. Panaši padëtis buvo ir Danijoje
1944 m., kai vokieèiø nacistai suëmë visus policininkus.

Taèiau nauju policijos streikø tyrimu (tirta 11 streikø) jokio aiškesnio
nusikalstamumo struktûros ir lygio pokyèio nenustatyta2.

Garsiuoju Kansas Sity (Missuri) eksperimentu (1972–1973) siekta pa-
tikslinti, koká poveiká turi policijos aktyvumas išaiškinant ir uþkertant kelià
nusikaltimams. Tyrimas buvo suplanuotas labai kruopšèiai. Visi miesto
rajonai buvo suskirstyti á tris grupes po penkis rajonus.

Kiekvienoje grupëje policija laikësi visiškai skirtingos taktikos. Pirmo-
joje buvo padvigubintas patruliniø mašinø skaièius, o policininkai kilus áta-
rimui gaudavo instrukcijà imtis aktyviø veiksmø. Antroje policininkai dirbo
kaip ir anksèiau. Treèioje – policininkø skaièius buvo sumaþintas. Patruli-
niai automobiliai gatvëse nebudëjo, policija ásikišdavo tik kvieèiama. Eks-
perimento rezultatas buvo gana vienareikšmis: skirtinga policijos veikla
nedarë poveikio nei nusikalstamumo lygiui, nei pilieèiø saugumui3.

                                                     
1 Þr.: The president’s commission on law enforcement and administration of justice. The

challenge of crime in a free society. – Washington D.C., U.S. goverment printing office, 1967;
Loftin C. & Mcdowall D. The police, crime and economic theory. An assessment. American
sociological review. Vol. 47. (June 1982). P. 393-401.

2 Conclin J. Criminology. – New York, 1992. P. 449.
3 Þr.: McNamara J. Preface in George Kelling et all. The Kansas City preventive parol ex-

periment. – Washington D.C. Police foundation, 1974. P. 3-4.
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Laisvës atëmimo bausmë ir sulaikantis ástatymo poveikis

Laisvës atëmimas – labai didelë bausmë, nes þmogui atimama viena
svarbiausiø vertybiø – laisvë. Todël kuo daugiau þmoniø nubaudþiama šia
bausme, tuo daugiau jos bijoma ir stengiamasi išvengti. Taigi didëjantis
nuteistøjø skaièius kalëjime turëtø stiprinti sulaikantá ástatymo poveiká.
Taèiau kriminologiniø tyrimø rezultatai ir èia nuvylë. Tikroji tendencija yra
tokia: didëja nusikalstamumas – maþëja rizika pakliûti á kalëjimà1.

Patvirtinti, kad esant didesnei rizikai pakliûti á kalëjimà þmonës padaro
maþiau nusikaltimø, nepavyko. Vienos tyrimø apþvalgos autoriai prieina
išvadà: tyrimø rezultatai yra tokie neaiškûs ir prieštaringi, kad negalima
jokia tvirta, empiriniais duomenimis paremta išvada2.

Aišku, kad sulaikantis ákalinimo poveikis bei didelis ákalintøjø skaièius
paveikia individo sàmonæ per daugybæ tarpiniø grandþiø, kurios šá poveiká
silpnina ir iškreipia. Taigi nieko nuostabaus, kad tyrimø duomenys tokie
prieštaringi. Taèiau aišku ir tai, kad sulaikantis ákalinimo poveikis ne toks
stiprus, kaip yra linkæs manyti tiek ástatymo leidëjas, tiek jo taikytojai.

Kodël bausmë mûsø sàmonës neveikia? Atrodytø, kad atsakymas gana
paprastas: apie kalëjimà mes maþai þinome. Ši ástaiga yra lyg ir paslëpta
nuo mûsø þvilgsniø. Á jà negalima áeiti. Mes labai maþai þinome apie jos
vidiná gyvenimà.

Bandymai sustiprinti sulaikantá bausmës poveiká

Kai kurie mokslininkai ir praktikai pabandë sustiprinti laisvës atëmimo
bausmës poveiká taikydami metodus, padedanèius nepastoviems þmonëms
suprasti, kas yra kalëjimas.

Vienas iš tokiø metodø buvo vadinamieji „šoko nuosprendþiai”. Tai la-
bai trumpalaikës laisvës atëmimo bausmës, kuriø pagrindinis tikslas – leisti
pajusti „grotø skoná”. Ši priemonë buvo taikoma tik nepilnameèiams ir tik
trumpai (30–60 dienø). Be to, tik tuo atveju, jeigu nepilnametis anksèiau
nebuvo kalintas.

Panaši buvo „scared stright” programa. Jauni þmonës klausydavosi kali-
niø pasakojimø apie gyvenimà kalëjime – apie prievartà, homoseksualizmà
ir pan. Remiantis šiuo projektu buvo sukurtas ir visoje šalyje rodomas tele-
vizijos filmas. Abu projektai suteikë daug vilèiø ir entuziazmo.

Taèiau kruopštus poveikio patikrinimas nuvylë. Palyginus programoje
dalyvavusiø ir nedalyvavusiø nepilnameèiø teisëtvarkos paþeidëjø 6 mëne-

                                                     
1 Þr.: Blumstein A., Cohen J. Estimation of individual crime rates from arrest records //

Journal of criminal law and criminology. Vol. 70. (Winter 1979). P. 561-585.
2 Ten pat. P. 42.
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siø nusikalstamumà1 paaiškëjo, kad programoje dalyvavusieji nepilname-
èiai nusikaltimø padarë daugiau2.

Panašaus pobûdþio projektai pastaruoju metu vël atgijo. Vienas iš jø –
specialios grieþto reþimo, karinio pobûdþio stovyklos (vadinamieji „boot
camp”), á kurias nusikaltëliai siunèiami trumpam laikui. Èia jie turi laikytis
labai grieþtos drausmës, atlikti sunkius pratimus, mokytis. Šiø stovyklø
tikslas – padaryti laisvës atëmimo bausmæ „áspûdingà”. 1989 m. tokias sto-
vyklas ásteigë 11 JAV valstijø.

Taèiau ir èia – tas pats paradoksas. Viena vertus, šventai tikima, kad
nauja darbo forma bus veiksminga. Pavyzdþiui, programos „scarce stright”
organizatoriai teigë, kad ši programa nuo nusikaltimø sulaiko 85 proc. po-
tencialiø nusikaltëliø. Kita vertus, paaiškëja, kad tas poveikis neapèiuopia-
mas ir kad jo nepavyksta patvirtinti kriminologiniais tyrimais3.

Mirties bausmë ir sulaikantis jos poveikis

Mirties bausmë turëtø turëti didþiausià sulaikantá poveiká. Gyvybë dau-
geliui þmoniø yra svarbiausia vertybë. Galingas savisaugos instinktas verèia
þmogø vengti visko, kas gali atimti jam gyvybæ ir kovoti iki paskutiniøjø,
jeigu á jà kësinamasi.

Niekuomet nebuvo abejojama, kad mirties bausmë daro stiprø, nuo nu-
sikaltimo sulaikantá poveiká. Atrodë, kad toká akivaizdø dalykà bus nesun-
ku patvirtinti empiriškai. Taèiau vienas netikëèiausiø kriminologiniø tyrimø
rezultatø buvo tas, kad jo patvirtinti nepavyko.

Minëtam ryšiui nustatyti buvo taikomi visokiausi metodai. Kai kurie ty-
rëjai lygino šalis ir valstijas, kuriose taikoma mirties bausmë, su šalimis,
kuriose ji netaikoma, ir stengësi nustatyti, kokià átakà mirties bausmë turi
nusikaltimams, ypaè nuþudymams.

Buvo lyginamos šalys ir valstijos, kuriose mirties bausmë galiojo, bet
vëliau buvo panaikinta, bei šalys, kuriose ji negaliojo, taèiau vëliau buvo
ávesta. Bandyta nustatyti nusikalstamumo pokyèius iš karto po nuospren-
dþio ávykdymo.

Kai kurie tyrimai lyg ir patvirtino sulaikantá mirties bausmës poveiká.
Daþniausiai minimas I. Erlicho tyrimas. Naudodamasis duomenimis apie
nusikalstamumà JAV ir taikydamas ekonometrinius metodus I. Erlichas

                                                     
1 Þr.: Parisi N. A taste of the bars// Journal of criminal law and criminology. Vol. 72. (Fall

1981). P. 1109-1123.
2 Þr.: Finkenauer J. Scared straight! And the panacea phenomenon. – New York: Prenti-

ce–Hall, 1982.
3 Þr.: Morash M. & Rucker L. A critical look at the idea of boot camp as a correctional

reform. Crime and delinquency. Vol. 36. (April 1990). P. 204-222.
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apskaièiavo, kiek þmoniø gyvybiø gelbsti kiekviena mirties bausmë1. Taèiau
paaiškëjo, kad mokslininko tyrimas buvo klaidingas metodiniu poþiûriu,
todël jo išvados negalëjo bûti pripaþintos teisingomis2.

Labai neþymø mirties bausmës poveiká nustatë W. Bailey ir R. Peterso-
nas. Jie tyrinëjo ryšá tarp mirties nuosprendþiø ávykdymo ir nuþudymø skai-
èiaus JAV nuo 1940 iki 1989 m.3.

Trumpalaikis mirties bausmës poveikis. Dviem tyrimais nustatyta, kad kai
visuomenë buvo plaèiai informuota apie ávykdytà mirties bausmæ, trumpa-
laikis poveikis vis dëlto buvo ir keliø mënesiø nuþudymø skaièius buvo ma-
þesnis negu paprastai4. Taèiau dar trys tyrimai, kuriais bandyta patikrinti šá
poveiká, to nepatvirtino5.

Yra ir priešingø duomenø, kad ávykdyta mirties bausmë paskatina dau-
giau þudyti. Taip atsitinka dël to, kad ji susilpnina psichinius stabdþius, ku-
rie paprastai sulaiko þmogø nuo tokio nusikaltimo bei aktyvina paslëptà
agresijà. Tai vadinamasis „brutalizacijos efektas”. Vienu iš tyrimø nustaty-
ta, jog kità po mirties bausmës ávykdymo mënesá nuþudymø padaugëja6.
Taèiau kitais tyrimais minëtas poveikis nenustatytas7.

Taigi remdamiesi kriminologiniø tyrimø duomenimis negalime teigti,
kad mirties bausmë turi sulaikantá poveiká8. Lygiai taip pat nëra pagrindo
tvirtinti ir priešingà dalykà – kad ji tokio poveikio neturi. Mes tiesiog neþi-

                                                     
1 Þr.: Ehrlich I. The deterrent effect of capital punishment: a question of life and death.

American economic review. Vol. 6. (June 1975). P. 397-417.
2 Blumstein A., Cohen J., Nagin D. Deterrence and incapacitation. – Washington D.C.:

National academy of science, 1978.
3 Bailey W. & Ruth P. Murder and Capital Punishment: A Monthly Time–Seriews Analysis

of Execution Publicity. American Sociological Review. Vol. 54. (October 1989). P. 722-743.
4 Phillips P. Characteristics and Typology of the Journey to Crime // Crime: A Spatial Per-

spective. – New York: Columbia University Press, 1980. P. 167-180; Stack S. Publicized Exe-
cutions and Homicide, 1950–1980 // American Sociological Review. Vol. 52. (August 1987). P.
532-540.

5 McFarland S. Is Capital Punishment a Short – Term Deterrent to Homicide? A Study of
the Effect of Four Recent Executions // Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 74.
(Winter 1983). P. 1014-1032; Bailey W. & Ruth P. Murder and Capital Punishment: A Monthly
Time–Seriews Analysis of Execution Publicity. American Sociological Review. Vol. 54. (Oc-
tober 1989). P. 722-743.

6 Bowers W. & Piarce G. Deterrence or Brutalization: What is the Effect of Executions? //
Crime and Delinquency. Vol. 26. (October 1980). P. 453-484.

7 Yanker J. The Relevance of the Identification Problem to Statistical Research on Capital
Punishment // Crime and Delinquency. Vol. 28. (January 1982). P. 96-124.

8 Smulkiau apie diskusijas ir problemas, susijusias su mirties bausmës panaikinimu, þr.:
Babachinaitë G. Viešoji nuomonë ir mirties bausmë: prevencijos strategija // Jurisprudencija:
mokslo darbai. T. 10 (2). 1998. P. 64-68; Dobryninas A., Katuoka S. Mirties bausmë Lietuvoje:
teisiniai ir sociologiniai aspektai. – Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø centras, 1999. P. 187;
Dobryninas A. Mirties bausmë Lietuvoje: tarp teisinës semantikos ir politinës pragmatikos.
Þmogaus teisës Lietuvoje. – Vilnius: Nepriklausomas sociumo tyrimo institutas, 1996. P. 61-
81.
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nome tiesos. Taèiau aišku, kad tas poveikis, jeigu ir egzistuoja, nëra reikš-
mingas (toká poveiká mes nesunkiai nustatytume). Tikriausiai tai silpnas,
prieštaringas, veiksniø lengvai uþgoþiamas poveikis.

Šis poveikio neaiškumas griauna sulaikymo teorijà. Kriminalinë justicija
susijusi su bausmëmis. Tai, tariant þinomo norvegø kriminologo N. Christie
þodþiais, „visuomenës mastu vykstantis kanèios suteikimas”. Kanèia gali
bûti prasminga, jeigu sulaikantis nusikaltimo poveikis yra teigiamas. Galë-
tume samprotauti apie kriminalines bausmes þudikui arba vagiui, jeigu
tiksliai þinotume, kad ta bausmë sulaiko kitus þmones nuo nuþudymo arba
vagystës. Taèiau taip nëra. Tarkime, ávykdþius mirties bausmæ aišku tik
viena – kad nuþudytas þmogus. Taèiau, kad tai sulaikys kà nors nuo nusi-
kaltimø, visiškai neaišku.

Sulaikymo idëjos gyvybingumo šaltinis taip pat yra susijæs su mûsø þiniø
stoka. Mes neþinome atsakymo á klausimà, kas ávyks mums atsisakius sulai-
kanèio ástatymo poveikio.

Sprendþiant iš to, kà mes þinome apie šalis, kurios atsisakë mirties
bausmës bei iki minimumo sumaþino kriminalines sankcijas, neávyks nieko
baisaus – viskas bus, kaip buvo. Taèiau patirtá á kitas šalis perkelti nelengva.
Šalyje, kurios kriminalinë justicija švelni, nusikalstamumas maþas. Bet nie-
kas negali pasakyti, kodël taip yra. Gali bûti, kad ir viena, ir kita yra susijæ
su šalies kultûros ir ekonominës plëtros ypatumais. Tai, kas gerai vienoje
šalyje, gali turëti labai neigiamø padariniø kitoje.

Ryþtingas baudþiamojo sulaikymo atsisakymas gali sukelti netikëtø ir
grësmingø padariniø. Taèiau tai nereiškia, kad šia kryptimi nereikia eiti.
Kriminalinë justicija turi bûti reformuojama baudþiamosios teisës priemo-
nëmis, laipsniškai atsisakant baudþiamojo sulaikymo. Pirmieji þingsniai –
tai mirties bausmës atsisakymas, realios bausmës maþinimas, laisvës at-
ëmimo pakeitimas alternatyviomis bausmëmis.

Baudþiamojo sulaikymo ideologija

Nepaisant to, kad šiuolaikinis kriminologijos mokslas nepatvirtina jokio
sulaikanèio ástatymo poveikio, dauguma þmoniø šventai tiki, jog bausmës
baimë vaidina pagrindiná vaidmená uþtikrinant tvarkà visuomenëje. Tie
þmonës neretai gerokai skiriasi vienas nuo kito pagal visuomeninës tvarkos
supratimà. Šie skirtumai gali bûti religinio, nacionalinio, kultûrinio pobû-
dþio. Visuomeninës tvarkos paþeidimø kategorijai gali bûti priskiriami pa-
tys ávairiausi reiškiniai, o paþeidëjø – patys ávairiausi þmonës. Taèiau visais
atvejais ástatymui, ir ypaè sulaikanèiam jo poveikiui, priskiriamas svarbiau-
sias vaidmuo uþtikrinant „teisæ ir tvarkà”. Šiuos þmones vienija ásitikinimas,
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kad visuomeninæ tvarkà reikia grieþtinti ir kad svarbi visuomeninës tvarkos
trûkumo prieþastis yra ta, jog per švelniai baudþiama.

Svarbi jø pasaulëjautos dalis yra individo ir visuomenës priešpastaty-
mas. Individas ásivaizduojamas kaip potencialus visuomenës priešas. Bau-
dþiamosios teisës paskirtis – apsaugoti visuomenæ nuo individo, priversti já
paklusti visuomenës reikalavimams.

Pagal baudþiamojo sulaikymo ideologijà kriminalinës justicijos pareigû-
nas suvokia save kaip visuomenës gynëjà. Potencialaus paþeidëjo atþvilgiu
pirmiausia jis yra „kontrolierius”. Jo pareiga – išaiškinti visuomeninës tvar-
kos paþeidimus, pastebëti individus, kurie bando paþeisti tvarkà. Kartu jis
yra „kovotojas uþ visuomenæ” – potencialus paþeidëjas suprantamas kaip
visuomenës priešas. Siekiama, kad jis nesipriešintø visuomenës jëgai, pri-
paþintø jos pranašumà ir besàlygiškai paklustø jos reikalavimams.

Kovos su nusikalstamumu retorika yra bûdinga minëtajai ideologijai.
Sulaikyti „priešà” – potencialø nusikaltëlá gali tik bausmës baimë. Greita,
neišvengiama ir grieþta bausmë reiškia, kad kiekvienas pasikësinimas á vi-
suomeninæ tvarkà sulauks greito, neišvengiamo ir stipraus atkirèio.

Sulaikymo ideologija glaudþiai susijusi su sulaikymo tikslø siekianèia
kriminaline justicija. Ji labai svarbi atitinkamø sulaikanèio pobûdþio bau-
dþiamøjø ástatymø raidai. Sulaikymo ideologija besivadovaujantis ir ástaty-
mo sulaikanèia galia tikintis ástatymo leidëjas reaguoja á visuomenës pro-
blemas grieþtindamas jau veikianèius ástatymus bei leisdamas naujus. Dël
to kriminalinei justicijai remiantis sulaikymo idëja ástatymai spontaniškai
grieþtëja. Reaguodamas á kiekvienà naujà didelæ problemà ástatymo leidë-
jas pirmiausia griebiasi baudþiamojo ástatymo.

Akivaizdus tokio spontaniško ástatymø grieþtëjimo pavyzdys yra mûsø
šalis bei kitos Baltijos šalys (þr. 3 lentelæ).

Kitas svarbus sulaikymo ideologijos bruoþas yra socialiniø problemø iš-
sprendimo iliuzija. Baudþiamuoju ástatymu bandoma spræsti ávairiausias
problemas: ekonomines, nacionalines, psichologines, ekologines ir kt. Mat
kiekviena tokia problema sukelia nepageidaujamus visuomenës nariø
veiksmus. Ástatymo leidëjas, tikintis baudþiamojo ástatymo sulaikanèia jëga,
mano, kad priëmus atitinkamà ástatymà ir uþdraudus tuos veiksmus pro-
blema bus išspæsta. Tai gana pavojinga iliuzija, nes atitraukia visuomenës
dëmesá nuo tikrojo problemos sprendimo. Šiuo atþvilgiu ástatymas veikia
panašiai kaip narkotikas – paslëpdamas problemà laikinai nuramina vi-
suomenæ. Iš tikrøjø jis tà problemà tik paaštrina.

Sulaikymo ideologija labai svarbi taikant teisæ. Ji lemia kriminalinës
justicijos pareigûno ir pilieèio santykius. Mat teisinius santykius tarp pilie-
èio ir teisëjo, tardytojo, policijos pareigûno reguliuoja ástatymas. Taèiau ne
maþiau svarbûs ir psichologiniai santykiai. Jie lemia, kaip pareigûnas þiûri á
pilietá, kaip supranta ir aiškina jo elgesá, ástatymo paþeidimo prieþastis, dël
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kuriø pilietis paþeidë ástatymà, kokiø poelgiø laukia iš jo ir kaip já galima
sulaikyti nuo tolesniø paþeidimø.

Sulaikymo ideologija verèia pareigûnà þiûrëti á pilietá átariai. Pareigûno
manymu, pilietis, kai tik ástatymo sulaikanti jëga jam pasirodys per silpna,
gali susigundyti paþeisti ástatymà ir bandyti paþeidimà nuslëpti. Lygiai taip
pat jis gali pasielgti, jeigu ástatymas nepakankamai „akylus”. Toks pareigû-
no elgesys formuoja atitinkamà pilieèio elgesá. Jis priešinasi kriminalinës
justicijos ir jos pareigûnø veiksmams net jeigu nëra kaltas, santykius su pa-
reigûnais supranta kaip kovos santykius („jie siekia árodyti, kad aš nusikal-
tëlis, o man reikia apsiginti”).

Akivaizdus kriminalinës justicijos ir teisinës ideologijos, siekianèios su-
laikymo, pavyzdys yra dabartinë Kinija.

Kinijos kriminalinė justicija ir nusikaltimų sulaikymas1

1983 m. Kinijoje prasidëjo didysis nusikalstamumo puolimas. Pirmiau-
sia buvo sugrieþtintas baudþiamasis ástatymas, supaprastintas baudþiamasis
procesas, panaikinti liaudies teismai ir apeliacinës instancijos. Mirties
bausmë buvo ávesta uþ paèius ávairiausius nusikaltimus. Pavyzdþiui, 1983 m.
spalá Pekine mirties bausmë buvo ávykdyta 51 þmogui. Iš jø 15 – uþ nuþu-
dymà, 14 – uþ chuliganizmà, 6 – uþ išþaginimà, 9 – uþ plëšikavimà, 4 – uþ
þmoniø grobimà bei merginø ir moterø pardavimà ir 4 – uþ kitus nusikalti-
mus.

1985 m. Suvienytøjø nacijø konferencijoje Kinijos teisingumo ministras
pranešë, kad didysis nusikalstamumo puolimas buvo sëkmingas – nusi-
kalstamumà pavyko sumaþinti 36 proc.

1990 m. prasidëjo dar vienas nusikalstamumo puolimas. Keletui šimtui
þmoniø per tris savaites buvo ávykdytos mirties bausmës. Šalies vadovybë
paaiškino šià akcijà tuo, kad šalyje padaugëjo nuþudymø, išþaginimø, keliø
eismo paþeidimø, kyšininkavimo atvejø. Kita prieþastis buvo ta, jog reikëjo
ruoštis Azijos šaliø olimpiadai.

Svarbu paþymëti, kad á sulaikymà orientuota Kinijos kriminalinë justi-
cija yra glaudþiai susijusi su stipria sulaikymo ideologija. Dauguma Kinijos
pilieèiø šiuos veiksmus palaikë arba bent nesipriešino jiems.

Kinijos vyriausybë paskelbë kovà su korupcija. Ji kreipësi á valdininkø
šeimas prašydama padëti kovoti su kyšininkais vyrais. „Turite já, – instruk-

                                                     
1 Pagal Wren S. Crime and Capital Punishment in China. The New York Times. Novem-

ber 20, 1983. P. 9.; Sommer J. Chinese Execute 5000 since Start of Crime Crackdown. The
Boston Globe. November 24, 1983. P. 42; Burns J. F. When Peking Fights Crime, News is on
the Wall. The New York Times. January 28, 1986. P. 2; Southeriand D. Executions in China.
Hit 3 –Year Peak. The Boston Globe. July 6, 1990. P. 10.
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tavo valdininkø þmonas Kinijos propaganda, – paklausti: Iš kur ëmei pinigø
nueiti á restoranà, kas davë pinigø šiam daiktui nusipirkti?” Jeigu atsaky-
mas nebûdavo labai átikinamas, reikëdavo pranešti specialioms kovos su
korupcija komisijoms. Keletas šimtø þmonø atsiliepë á šá raginimà ir áskun-
dë savo vyrus.

Baudžiamojo įstatymo griežtinimo tendencijos Lietuvoje ir
Estijoje (pagal U. Krastinš, V. Justickį, A. Leps)

1995 m. ir pirmoje 1996 m. pusëje Lietuvoje buvo priimta 75 baudþia-
mojo ástatymo novelos. 62 novelos priimtos Estijoje (þr. 3 lentelæ).

Mûsø tyrimo tikslams visas novelas suskirstëme á keturias grupes: grieþ-
tinanèias, kriminalizuojanèias (ávedanèias naujas veikas), patikslinanèias ir
švelninanèias.

Grieþtinanèioms priskyrëme visas novelas, kurios veikiantá ástatymà pa-
darë grieþtesná (pvz., uþ tam tikrà nusikaltimà prailginome laisvës atëmimo
bausmæ). Šioms noveloms priskyrëme taip pat visas pataisas, kai jau vei-
kiantis Baudþiamojo kodekso straipsnis papildomas nauja dalimi, numa-
tanèia tam tikrais atvejais grieþtesnes sankcijas. Pagaliau šiai grupei prisky-
rëme visas novelas, kurios tam tikrà fakultatyvinæ bausmæ pakeitë obligato-
rine (pvz., prieš priimant novelà teismas galëjo, o po – turëjo taikyti turto
konfiskavimà).

Kriminalizuojanèioms priskyrëme novelas, kurios átvirtino naujas nusi-
kaltimo sudëtis  (anksèiau tokie veiksmai baudþiamàja tvarka nebuvo per-
sekiojami), bei novelas, kurios išplëtë baudþiamojo ástatymo veikimà.

Patikslinanèioms buvo priskirtos visos novelos, kuriø tikslas buvo pa-
naikinti ástatymo formuluoèiø netikslumus. Švelninanèiomis nusprendëme
laikyti visas dekriminalizuojanèias arba bausmæ maþinanèias novelas.

Tø duomenø apibendrinimas parodë naujausius pokyèius tobulinant
baudþiamàjá ástatymà.

Paaiškëjo, kad didþioji pataisø dauguma (87 proc. Estijoje ir 93 proc.
Lietuvoje) baudþiamàjá ástatymà grieþtina. Matyt, ástatymo leidëjas bau-
dþiamàjá ástatymà prisimena tada, kai yra kuo nors nepatenkintas ir nori
parodyti savo pasiryþimà kovoti grieþèiausiomis priemonëmis. Kaip rodo
pateikti duomenys, tokia bûtinybë kyla gana daþnai.

Taigi baudþiamojo ástatymo grieþtëjimas yra nesuvaldomas, stichinis
procesas. Niekas specialiai nekelia tikslo grieþtinti ástatymà. Atvirkšèiai,
kalbama apie bûtinybæ já švelninti. Taèiau tai netrukdo ástatymo leidëjui
kiekvienu atskiru atveju já vël grieþtinti.
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3  l e n t e l ë . Baudþiamojo ástatymo raidos tendencijos Estijoje ir Lietuvoje

Novelø skaièius Novelø skaièiusNovelos atmaina

Estija Lietuva Estija Lietuva

Grieþtinanti 17 55 27 23

Kriminalizuojanti 37 15 60 70

Patikslinanti 8 5 13 7

Švelninanti 0 0 0 0

Iš viso 62 75 100 100

Tai dar vienas árodymas, jog visø baudþiamojo ástatymo pataisø ir papil-
dymø kriminologinë ekspertizë yra bûtina.

4. ï atlygá orientuota kriminalinë justicija.
Tikslai ir pagrindinës idëjos

Tikslai ir pagrindinës idëjos

Šio modelio pagrindinis tikslas yra atlygis nusikaltëliui uþ nukentëju-
siajam padarytà þalà, skausmà, skriaudà.

Nacionaliniuose baudþiamuosiuose ástatymuose šis tikslas formuluoja-
mas skirtingai: „nubausti nusikaltëlá”, „atkurti teisybæ” ir pan.

Su šiuo tikslu glaudþiai susijæs kitas – emocinis tikslas. Atlygis nusikal-
tëliui turi patenkinti tiek nukentëjusiojo, tiek aplinkiniø teisybës jausmà. Á
atlygá orientuota kriminalinë justicija siekia veikti taip, kad tas teisybës
jausmas bûtø patenkintas.

Teisybës jausmas yra labai svarbus, bet pagal savo turiná nelabai api-
brëþtas. Kas yra teisybë, koks yra šios sàvokos turinys – apie tai diskutuo-
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jama jau ne pirmà tûkstantmetá. Vienose šalyse tas turinys vienoks, kitose
kitoks. Teisybë visada buvo skelbiama vienu svarbiausiø teisingumo tikslø.
Justicijos simbolis yra dievaitë su uþrištomis akimis ir svarstyklëmis ranko-
se. Vienintelis kriterijus, kuriuo ji vadovaujasi, yra teisybë. Jai nesvarbu, ji
nemato, kas ir su kuo bylinëjasi, kas yra kaltinamasis ir kas kaltintojas.

Teisybës troškimas yra vienas iš seniausiø ir svarbiausiø þmonijos isto-
rijoje jausmø. Jis vedë þmones á kovà uþ geresná, teisingesná pasaulá. Jis yra
labai svarbus kiekvieno þmogaus gyvenime. Þmogus nori, kad su juo bûtø
elgiamasi teisingai. Jeigu þmogaus gyvenime atsitinka nepageidaujamø da-
lykø, jis nori þinoti, kas dël to kaltas. Nemalonumus iškæsti lengviau, jeigu
þinai, kad kaltininkas turës atsakyti.

Þmogø jaudina ne tik já áskaudinusi neteisybë. Jis sielojasi ir dël netei-
sybës, þeidþianèios kità þmogø. Mat individui labai svarbu þinoti, kad jis
gyvena teisingame pasaulyje, kuriame uþ gërá þmogus apdovanojamas gë-
riu, o uþ blogá – nubaudþiamas. Jeigu su kitu þmogumi elgiamasi neteisin-
gai, vadinasi, tai gali atsitikti ir man.

Kiek þmonëms svarbu tikëti, kad jie gyvena teisingame pasaulyje, kiek
þmonës siekia išplësti teisybës reikalavimus, rodo psichologø tyrimai. Vie-
nas iš fenomenø yra þmoniø siekis áþiûrëti teisybës apraiškø netgi ten, kur
jø iš tikrøjø nëra. Ávykus nelaimei aplinkiniai atkakliai bando išsiaiškinti,
kiek dël jos kaltas pats þmogus. Tik kai pavyksta tai išsiaiškinti, nurimsta-
ma. Tokio elgesio vidinë logika tokia: jeigu jis pats kaltas, vadinasi, elgda-
masis teisingai, tos problemos išvengtø. O tai savo ruoþtu reiškia, kad pa-
saulis teisingas.

Teisybës idëja yra glaudþiai susijusi su þmogaus teisiø idëja. Neteisinga,
jeigu nepaisoma individo teisiø, kurios jam priklauso vien dël to, kad jis yra
þmogus.

Svarbus teisybës idëjø pagrindas yra atlyginimo idëja. Jeigu þmogus pa-
darë daug gero aplinkiniams, jie jam turi atsilyginti tuo paèiu. Priešingu
atveju jis patirs neteisybæ. Atlygis turi atitikti nuopelnus.

Teisybës idëja ypaè svarbi svarstant bausmës problemas. Èia labai svar-
bus nusiþengimo ir bausmës atitikmuo. Bausmë turi tiksliai atitikti nuþen-
gimà. Ji neturi bûti nei per grieþta, nei per švelni. Klasikinë šio principo
išraiška yra „lex talionis”. Paprasèiausia jo formuluotë „akis uþ aká, dantis
uþ dantá” siekia Hammurabi kodeksà (XIX a. iki Kristaus gimimo). Pada-
ryta skriauda turëdavo bûti atlyginama. Taèiau daug svarbiau buvo atkurti
teisybæ, padaryti pasaulá vël teisingà.

Nuþudyto þmogaus neprikelsi. Negràþinsi regëjimo aklam. Taèiau teisy-
bæ atkurti reikia. Kaltininkas turi patirti tokià pat þalà, kokià padarë jis.

Kriminalinë justicija, siekianti sulaikymo nuo nusikaltimø, pagal savo
pobûdá yra racionali. Pagal jà ástatymas turi bûti toks, kad nusikaltimø ma-
þëtø. Jeigu ástatymui veikiant nusikaltimø sumaþëjo, vadinasi, ástatymas
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geras. Teisybës siekianti kriminalinë justicija daugiau remiasi emociniu pa-
grindu. Mes jauèiame, kad bausmë „akis uþ aká” yra teisinga, kad mirties
bausmë uþ smulkià vagystæ yra aiškiai per grieþta, o nedidelë bausmë uþ
nuþudymà – aiškiai per švelni. Árodyti šiø santykiø negalime. Jie tiesiog ati-
tinka arba neatitinka mûsø teisybës jausmà.

Teisybës jausmas pagal savo struktûrà yra gana sudëtingas. Vienas iš jo
šaltiniø yra padarytos þalos samprata. Kiekvienam aišku, kad nuþudymas
yra didesnë þala negu nedidelis kûno suþalojimas. Vadinasi, uþ nuþudymà
reikia bausti grieþèiau nei uþ kûno suþalojimà. Dauguma þmoniø neabejo-
ja, kad pavogti turtà yra ne taip blogai, kaip atimti já su ginklu rankose, kad
pasikësinimas padaryti nusikaltimà yra maþesnis blogis nei pats nusikalti-
mas. Dël kiekvieno iš tø teiginiø galima diskutuoti, rasti svariø já panei-
gianèiø argumentø. Taèiau ne tai svarbu. Svarbiausia, kad þmonës yra ásiti-
kinæ, jog plëšikavimas blogiau uþ vagystæ, jog padarytas nusikaltimas blo-
giau uþ pasikësinimà.

Taigi á moraliná atlygá orientuotai kriminalinei justicijai labai svarbi nu-
sikaltimø sunkumo hierarchija. Ástatymo leidëjas turi labai gerai þinoti, ko-
kie nusikaltimai suvokiami kaip labiau, o kokie kaip maþiau sunkûs. Tai
jam leidþia nuspræsti, uþ kokius nusikaltimus reikia bausti grieþèiau, o uþ
kokius švelniau.

Á sulaikymà nuo nusikaltimø orientuota kriminalinë justicija su šia pro-
blema nesusiduria. Jai tokia „nusikaltimø hierarchija” nëra labai reikšmin-
ga. Svarbiau, kokia bausmë gali sulaikyti þmones nuo jø. Sunkø kûno suþa-
lojimà daugelis þmoniø vertina kaip daug didesná nusikaltimà nei paprastà
vagystæ. Dël to jie tiki, kad uþ pirmàjá reikia bausti grieþèiau negu uþ antrà-
já. Taèiau gali bûti, kad norint sulaikyti nuo vagystës reikia taikyti grieþtes-
næ bausmæ negu nuo sunkaus kûno suþalojimo. Sulaikymo justicija tokiu
atveju grieþèiau baustø uþ vagystæ.

Lygiai taip pat gali paaiškëti, kad vienas nusikaltimas daug pavojinges-
nis visuomenei, gali padaryti kur kas daugiau þalos šalies ekonomikai, poli-
tiniam stabilumui negu kitas. Pavyzdþiui, finansinës aferos padaro daug
didesnæ þalà šalies ekonomikai negu ginkluotas apiplëšimas gatvëje. Taèiau
pastarasis sukelia didesná doroviná pasipiktinimà. Jis šokiruoja mus savo
amoralumu, áþûlumu, cinizmu. Taigi á atlygá orientuotas ástatymo leidëjas
grieþèiau baus bûtent uþ apiplëšimà.

Dël visø šiø aplinkybiø á moraliná atlygá orientuota kriminalinë justicija
nëra taip priklausoma nuo kovos su nusikalstamumu situacijos. Kaip ma-
tëme, sulaikymo justicija didina bausmes uþ tam tikrus nusikaltimus, jeigu
tokiø nusikaltimø daugëja. Tai atitinka sulaikymo logikà. Šiø nusikaltimø
skaièiaus didëjimas rodo (pagal sulaikymo logikà), kad bausmë pernelyg
švelni. Lygiai taip pat á sulaikymà orientuotas teisëjas skiria grieþtesnes
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bausmes uþ nusikaltimus, kuriø daugëja ir kurie dël šios prieþasties darosi
pavojingesni visuomenei.

Á moraliná atlygá orientuotam ástatymo leidëjui arba taikytojui tokia lo-
gika nepriimtina. Jo nuomone, þmogus privalo atsakyti uþ savo poelgius. Jis
nekaltas, kad vienokiø ar kitokiø nusikaltimø padaugëjo arba sumaþëjo.
Taigi ir bausti jo negalima uþ nusikalstamumo didëjimà arba maþëjimà.
Vienintelë teisinga bausmë ta, kuri atspindi „tikrà” nusikaltimo sunkumà.

Moralinio atlygio idëjà tiksliai perteikë þinomas Lietuvos kriminologas
prof. J. Bluvšteinas: „Geriau gyventi visuomenëje, kur yra nusikaltimø, bet
yra ir teisybë, negu tokioje, kur nëra nusikaltimø, bet nëra ir teisybës”1.

Vertinant nusikaltimà pagal moralinio atlygio principà svarbu atsi-
þvelgti á tai, kam skriauda padaryta. Beginklio invalido apiplëšimas sukelia
didesná pasipiktinimà negu galinèio save apginti sveiko ir stipraus þmogaus.
Lygiai taip pat maþametës mergaitës išþaginimas daug labiau sukreèia nei
suaugusios moters.

Á atlygá orientuotos kriminalinës justicijos ir sulaikymo
justicijos modeliai

Á atlygá orientuota kriminalinë justicija labiausiai suinteresuota išaiškinti
tiesà byloje. Kad nugalëtø teisybë, pirmiausia reikia þinoti tiesà. Kuo stip-
resnis ir kaltinimas, ir gynyba, tuo didesnë tikimybë, kad tiesa bus atskleis-
ta. Taigi tokio tipo kriminaliniø justicijø atveju pagrindiniø institucijø san-
tykinë reikšmë beveik vienoda. Èia policija ir prokuratûra yra labai svar-
bios, bet ne maþesnis vaidmuo tenka ir gynybai, teismui, apeliacijai. Jie jau
nëra policijos išvadø „áforminimo” institucijos. Jeigu svarbiausia yra teisy-
bë, tai pirmiausia bûtina kruopšèiai patikrinti kaltinimà. Èia jau vienodai
svarbu: ir kad kaltinamasis bûtø nubaustas, jeigu jis tikrai kaltas, ir kad jo-
kiu bûdu nebûtø nubaustas, jeigu nëra kaltas. Dël to, palyginti su sulaiky-
mo modeliu (kur svarbiau nusikaltimà išaiškinti ir atitinkamai pateikti kal-
tinimà), didëja gynybos bei teismo (objektyvaus ir visapusiško bylos nagri-
nëjimo) vaidmuo.

                                                     
1 Kalba 1992 m. Helsinkyje vykusiame Skandinavijos ir Baltijos šaliø kriminologijos semi-

nare.
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Þmogaus koncepcija á atlygá orientuotoje justicijoje

Ji taip pat gerokai skiriasi nuo sulaikymo justicijos. Pastaroji numano
racionalø þmogø, vedamà naudos ir šalto apskaièiavimo. Jei nusikaltimà
padaryti naudinga – jis já padarys. Jei gresia didelë bausmë – nedarys.

Á moraliná atlygá orientuota kriminalinë justicija numano þmogø, kuris
turi atsakomybës jausmà ir sàþinæ; numanomas þmogus turi ir gali pakilti
virš savo norø ir pasirinkti teisingà sprendimà. Jis turi ir gali bûti stipresnis
uþ aplinkybes. Jis tai þino, supranta ir privalo. Jei toks þmogus nusiþengia
ástatymui, jis kartu nusiþengia ir pats sau, savo sàþinei ir savo pareigos
jausmui.

Kriminalinës justicijos pareigûno bei pilieèio santykis atlygio modelio
atveju yra kitoks. Atlygio justicijos atveju pareigûnas ir ástatymo leidëjas
turi „ápareigoti þmogø”, t.y. tiksliai suformuluoti, kokia yra þmogaus mora-
linë ir teisinë pareiga. Jeigu pilietis vis dëlto paþeidë ástatymà, svarbi tik
viena uþduotis – nustatyti tai ir árodyti, kad þmogus turëjo pasielgti kitaip.
Tai iš karto keièia pilieèio ir ástatymo santyká. Pilietis tampa kaltas ir savo
kaltæ jis turi išpirkti. Kriminalinë justicija iš teisëjo tampa baudëju. Jos rei-
kalas – nubausti.

Sulaikymo modelio atveju kriminalinë justicija yra instancija, kuri gali
nubausti, ir tas pavojus turi sumaþinti nusikaltimo patrauklumà. Ne tiek
svarbu šiuo atveju, kokie yra patys kriminalinës justicijos pareigûnai. Jø ir
teisës paþeidëjo santykiai yra dalykiniai. Atlygio modelio atveju tiek krimi-
nalinë justicija apskritai, tiek jos pareigûnai ástatymo paþeidëjui yra pir-
miausia dorovinis autoritetas. Jis – þmogus, kuris skyrë gyvenimà teisybei
bei teisingumui, ir turi moralinæ teisæ reikalauti, kad teisingai elgtøsi kiti.

Organizaciniu poþiûriu á atlygá orientuota kriminalinë justicija iš esmës
skiriasi nuo sulaikymo justicijos. Minëjome, kad á sulaikymà orientuota
kriminalinë justicija siekia trumpinti ir supaprastinti procesà. Mat tik grei-
tas teisingumas gali padaryti tinkamà sulaikantá poveiká. Á doroviná atlygá
orientuota justicija turi tendencijà ilgai tæstis. Jai nesvarbus bylos nagrinë-
jimo bei nuosprendþio poveikis kaltinamajam. Jai svarbu, kad bûtø atkurta
teisybë. Kuo kruopšèiau vykdomas tyrimas, kuo daugiau padaroma atsklei-
dþiant tiesà, tuo geriau. Nesvarbu, kiek tai trunka, kiek reikalauja darbo
bei finansiniø lëšø. Taigi á teisëtumà orientuota justicija gali bûti brangi,
„nepraktiška”: nelabai didelei problemai ji gali skirti neproporcingai daug
dëmesio.

Taigi á teisëtumà orientuota justicija turi ástatymø sistemà, kurios pa-
grindas – visuotinas teisybës jausmas. Tos sistemos struktûra paremta nusi-
kaltimø savitarpio hierarchija. Procesiniu poþiûriu ji siekia uþtikrinti tiek
stiprià gynybà, tiek stiprø kaltinimà, tiek jø pusiausvyrà. Organizaciniu po-
þiûriu tokia justicija nëra itin veiksminga. Ji, aišku, uþ tai, kad bylos bûtø
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sprendþiamos operatyviai, pigiai, greitai, bet tik jeigu tai netrukdo teisybei
nugalëti.

Á atlygá orientuotos justicijos problemø kriminologinis tyrimas

Nusikaltimø hierarchijos problema. Ši justicija teigia, jog nusikaltimas –
tai pirmiausia þala, skriauda, neteisybë. Uþ padarytà didesnæ þalà reikia
bausti grieþèiau.

Taigi ástatymø leidëjas, siekiantis plëtoti baudþiamøjø ástatymø sistemà
pagal šá principà, turi gerai þinoti, kiek þalos, neteisybës, skriaudos atneša
kiekvienas nusikaltimas.

Uþ sunkø kûno suþalojimà numatydamas didesnæ sankcijà nei uþ suk-
èiavimà itin stambiu mastu, ástatymo leidëjas turi remtis tam tikra nusikal-
timø „þalingumo” skale. Svarbu ir tai, kad ta nusikaltimø skalë atitiktø ir
visuomenës ásitikinimus, neprieštarautø visuomenës nariø teisybës jausmui.
Ar egzistuoja tokia nusikaltimø vertinimo skalë? Ar ji tokia universali ir
vienalytë, kad ja bûtø galima grásti baudþiamøjø ástatymø sistemà? Tuo
abejoti verèia daug prieþasèiø. Dabartinei demokratinei visuomenei bûdin-
gas nuomoniø pliuralizmas. Turbût labai sunku bûtø nurodyti bent vienà
visuomenës gyvenimo klausimà, kuriuo visø jos nariø nuomonë sutampa.
Teisybës ir neteisybës klausimai sukelia ypaè daug diskusijø. Kiekviena
garsi byla, kiekvienas teismo nuosprendis suskaldo þmones á pritarianèius ir
nepritarianèius tam nuosprendþiui. Sunku pateikti pavyzdá, kai ásiplieskus
tokiam ginèui bûtø gimusi kokia nors visus vienijanti tiesa. Daþniausiai pri-
einama išvada, jog kitø átikinti neámanoma.

Labai svarbu ir tai, kad teisybës jausmas tik iš pirmo þvilgsnio atrodo
nešališkas. Visuomenës nariø ásitikinimai glaudþiai susijæ su jø socialine
padëtimi ir interesais. Tai, kas atrodo teisinga turtingam, neatrodo teisinga
vargdieniui.

Taigi, turime pagrindà manyti, kad bendras, visiems visuomenës na-
riams bûdingas teisybës jausmas, kuriuo galëtø remtis toks pat bendras,
visiems visuomenës nariams privalomas baudþiamasis ástatymas, tiesiog
neegzistuoja. Šis klausimas labai svarbus. Baudþiamøjø ástatymø sistema ir
kriminalinë justicija yra nacionalinis reikalas. Jeigu jos paremtos teisybës
idealais, tai tie idealai turi bûti visos visuomenës, o ne atskirø jos grupiø
arba sluoksniø.

Taigi, ar egzistuoja tokie visai visuomenei, atskiriems gyventojø sluoks-
niams bendri doroviniai ásitikinimai bei nusikaltimø vertinimai? Á šá klau-
simà turi atsakyti kriminologiniai tyrimai. Rengdamiesi šiems tyrimams
kriminologai išplëtojo specialius tyrimo metodus1.

                                                     
1 Sellin Th. and Wolfgang M. The Measurement of Delinquency. – New York: Wiley, 1964.



Septintas skyrius. Kriminalinë justicija ir jos tikslai 249

Tyrimo metodo pagrindas yra nusikaltimø sàrašas. Kiekvienas nusikal-
timas jame apibûdintas vienu sakiniu (þr., pvz., 4 lentelæ).

Sàrašas pateikiamas nacionalinei atrankai – þmoniø grupei. Pagal jos
atsakymus galima spræsti ir apie visø gyventojø nuomonæ. Tiriamøjø pra-
šoma maþëjanèia tvarka surûšiuoti visus sàraše nurodytus nusikaltimus pa-
gal jø „smerktinumà”, „blogumà” (þr. 4 lentelæ). Taigi sàrašas turi prasidëti
„niekingiausiais”, „blogiausiais”, o baigtis – „nekalèiausiais” nusikaltimais.
Tokiø tyrimø rezultatai gana ádomûs.

1977 m. nacionalinei JAV atrankai buvo pateiktas 204 teisës paþeidimø
sàrašas. Tyrimas parodë, kad þmonës tuos paþeidimus vertina labai pana-
šiai1. Tai reiškia, kad á labai mums svarbø klausimà, ar egzistuoja tam tikras
teisiniø bei doroviniø vertinimø bendrumas JAV, buvo atsakyta teigiamai:
„Apskritai taip”. Ávairiausiems šalies sluoksniams priklausantys tiriamieji
vienodai surûšiavo nusiþengimus pagal jø „blogumà” ir „smerktinumà”. Tà
išvadà patvirtino ir keletas kitø tyrimø2 (þr. 4 lentelæ).

Ádomu ir tai, kad panašiais tyrimais, atliktais kitose šalyse, nustatyta, jog
ir šalies gyventojai, ir šalys labai panašiai vertina atskirø nusikaltimø pavo-
jingumà. Vienas iš tokiø tyrimø buvo atliekamas Indijoje, Indonezijoje,
Irane, Italijoje (Sardinijoje), Jugoslavijoje ir JAV. Paaiškëjo, jog visø šiø
šaliø gyventojai labai panašiai vertina nusikaltimø pavojingumà bei nurodo
panašià bausmæ uþ juos3.

Tyrimai Kanadoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Olan-
dijoje, Didþiojoje Britanijoje, Kuveite patvirtino, kad ir šiose šalyse poþiû-
ris á nusikaltimus yra panašus4.

Lietuvoje panašûs tyrimai nebuvo atliekami. Jie reikalingi tam, kad
baudþiamojo ástatymo pateikiamas nusikaltimø ávertinimas neatitrûktø nuo
moraliniø bei teisiniø gyventojø jausmø. Kol tokie tyrimai neatlikti, galima
orientuotis á tarptautinius lyginamuosius tyrimus, atliktus kitose šalyse. Nu-
statytas tyrimø rezultatø ávairiose šalyse panašumas leidþia manyti, kad
Lietuvos nusikaltimø ávertinimo sistema gali bûti panaši.

                                                     
1 Wolfgang M. et al. The National Survay of Crime Severity. – Washington, US Depart-

ment of Justice. June, 1985.
2 Cohen M. Some New Evidence on the Seriousness of Crime // Criminology. Vol. 26.

(May 1988). P. 343-353.
3 Newman C. Comparative Deviance: Perception and Law in Six Cultures. – New York:

Elsevier, 1976.
4 Scott J. and Al–Thakeb F. The Public’s Perceptions of Crime: Scandinavia, Western Eu-

rope, the Middle East, and the United State // Contemporary Corrections: Social Control and
Conflict. – Beverly Hills, California: Sage Publications, 1977. P. 77-88; Kvålseth T. Seriousness
of Offenses: An Experimental Study Based on a Psychological Scaling Technique, Criminolo-
gy. Vol. 18. (August 1980). P. 237-244; Evans S. and Scott J. The Seriousness of Crime Cross –
Culturally: The Impact of Religiosity // Criminology. Vol. 22. (February 1984). P. 39-59.
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4  l e n t e l ë . Nusikaltimø ávertinimas (pagal M. Wolfgang)

Balai Nusikaltimai
72.1 Asmuo padëjo bombà visuomeniniame pastate. Ji sprogo ir

þuvo dvidešimt þmoniø.
52.8 Asmuo, vartodamas fizinæ jëgà, išprievartavo moterá. Nuo

sunkiø suþalojimø moteris mirë.
43.339.2 Grasindamas pistoletu, asmuo kësinosi apiplëšti kità asmená.

Šis bandë priešintis ir buvo nušautas.
33.8 Asmuo pardavinëjo narkotikus.
27.9 Moteris nudûrë savo vyrà. Nuo kûno suþalojimø šis mirë.
24.9 Asmuo tyèia padegë pastatà ir padarë 100 000 JAV doleriø

þalà.
22.9 Vienas iš tëvø sumušë maþametá vaikà ir šis buvo paguldytas á

ligoninæ.
20.6 Asmuo pardavë heroino kitiems asmenims, o šie já perparda-

vë.
19.5 Asmuo á šalá nelegaliai áveþë narkotikø.
19.5 Asmuo, neatsargiai vairuodamas automobilá, uþmušë þmogø.
15.9 Paauglys kumšèiais sumušë savo motinà. Nukentëjusioji buvo

paguldyta á ligoninæ.
15.5 Asmuo naktá ásilauþë á bankà ir pavogë 100 000 JAV doleriø.
14.1 Gydytojas teikë neteisingus duomenis valstybinei sveikatos

tarnybai –  nurodydavo paslaugas, kuriø pacientui iš tikrøjø jis
neteikë.

13.9 Parlamentaras paëmë iš kompanijos kyšá paþadëjæs, kad bal-
suos uþ kompanijai naudingà ástatymà.

13.0 Gamykla atsikratë atliekø, nes jos teršia aplinkà.
12.0 Policininkas paëmë kyšá paþadëjæs, kad netrukdys þaisti nele-

galiø azartiniø þaidimø.
11.2 Kompanija davë kyšá parlamentarui, kad jis balsuotø uþ jai

naudingà ástatymà.
10.3 Asmuo pardavinëjo prekes gerai þinodamas, kad jos yra vog-

tos.
9.7 Asmuo ásilauþë á mokyklà ir pavogë 1000 JAV doleriø vertës

árangos.
9.7 Asmuo iš muziejaus pavogë 1000 JAV doleriø kainuojantá

paveikslà.
9.6 Asmuo ásilauþë á namà ir pavogë 1000 JAV doleriø.
9.4 Savivaldybës pareigûnas pasisavino 1000 JAV doleriø.
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9.2 Keletas dideliø kompanijø nelegaliai susitarë dël savo pro-
dukcijos pardavimo kainos.

8.6 Asmuo darë nelegalius abortus.
8.5 Asmuo pardavinëjo marihuanà kitiems asmenims, šie jà per-

pardavë.
7.9 Paauglys sumušë savo tëvà kumšèiais. Tëvas paguldytas á ligo-

ninæ.
7.5 Švininiu strypu ginkluotas asmuo atëmë iš nukentëjusiojo 10

JAV doleriø. Jokios fizinës þalos nebuvo padaryta.
7.4 Asmuo nelegaliai kas mënesá gavo pašalpà.
7.3 Asmuo ásilauþë á universalinæ parduotuvæ ir pavogë prekiø,

kuriø vertë – 1000 JAV doleriø.
6.9 Asmuo apvogë namà. Nuostoliai – 1000 JAV doleriø.
6.5 Asmuo vartoja heroinà.
6.4 Asmuo aprûpino prostitutes klientais.
6.2 Darbuotojas pavogë iš savo darbdavio 1000 JAV doleriø.
5.4 Asmuo turëjo tam tikrà kieká heroino, kurá pats ir suvartojo.
5.1 Vyriškis apèiupinëjo moters kûnà ir pabëgo.
4.9 Asmuo nupjovë rankinæ gatvëje. Joje buvo 10 JAV doleriø.
4.7 Asmuo viešoje vietoje apsinuogino.
4.6 Asmuo nelegaliai nešiojosi pistoletà.
4.5 Asmuo nesàþiningai deklaravo savo pajamas.
3.7 Profesinë sàjunga nelegaliai grasino organizuoti streikà, jeigu

darbdaviai samdys profesinei sàjungai nepriklausanèius na-
rius.

3.6 Asmuo sàmoningai atsiskaitë netikru èekiu.
3.5 Asmuo turi restoranà, kuriame leido þaisti nelegalius azarti-

nius þaidimus.
2.2 Asmuo nuo universalinës parduotuvës prekystalio pavogë

prekæ, kainuojanèià 10 JAV doleriø.
2.1 Moterys verèiasi prostitucija.
1.9 Asmuo skambino iš chuliganiškø paskatø.
1.6 Asmuo lankësi viešuosiuose namuose.
1.6 Vyresnis nei 16 metø asmuo lytiškai santykiavo su jaunesne

kaip 16 metø mergina (ši nesipriešino).
1.3 Du asmenys savo noru palaikë homoseksualius santykius.
0.9 Asmuo, neturintis 16 metø, pabëgo iš namø.
0.2 Jaunesnis kaip 16 metø asmuo be pateisinamos prieþasties

praleido pamokas.
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Galima manyti, kad minëtas panašumas gali bûti tam tikras bûsimosios
tarptautinës baudþiamosios teisës unifikacijos pagrindas.

Kriminologai Th. Sellinas ir M. Wolfgangas patobulino ir atskirø nusi-
kaltimø ávertinimo metodus. Mat nusikaltimo moralinis, kaip ir teisinis,
ávertinimas, gali gerokai skirtis, nes atsiþvelgiama á aplinkybes, padarytà
þalà, nusikaltëlio ir nukentëjusio asmenybæ ir kt. (þr. 5 lentelæ)

5  l e n t e l ë . Atskiro nusikaltimo (nuosavybës plëšimo) ávertinimas (pagal T.
Selin ir M. Wolfgang)

Nusikaltimo elementai Balai
Lengvas kûno suþalojimas 1
Nukentëjusiajam prireikë ambulatorinës medicinos pagalbos 4
Nukentëjusysis paguldytas á ligoninæ 7
Nukentëjusysis uþmuštas 26
Nukentëjusioji buvo priversta lytiškai santykiauti 10
Buvo grasinama ginklu (papildomai) 2
Buvo grasinama ginklu bandant apvogti arba padaryti nusikal-
timà (išskyrus priverstinius lytinius santykius)
– be ginklo
– su ginklu 2
Ásilauþimas á svetimas valdas 4
Pavogta arba sunaikinta turto, kurio vertë:
maþiau kaip 10 JAV doleriø
10–250 JAV doleriø
251–2000 JAV doleriø
2000–9000 JAV doleriø
9001–30 000 JAV doleriø
30 001–80 000 JAV doleriø
per 80 000 JAV doleriø

1
1
2
3
4
5
6

Automobilio vagystë 7

Nusikaltimo bei jo aplinkybiø ávertinimo balai leidþia tyrimo autoriams
kalbëti apie prasmingesná atskiro nusikaltimo ávertinimà. Tarkime, lygina-
mi du nusikaltimai. Pirmasis nusikaltimas – ginkluotas banko apiplëšimas,
kurio metu nusikaltëlis sunkiai suþeidë sargybiná ir pavogë 10 000 JAV
doleriø. Antrasis nusikaltimas – apiplëšimas mokyklos kieme, kai iš vaiko
buvo atimti pinigai, kuriuos tëvai jam davë pietums. Vaikas atidavë pinigus,
kai jam buvo pagrasinta, kad jis bus sumuštas. Th. Sellino ir M. Wolfgango
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lentelëje parodytas skirtumas tarp abiejø apiplëšimø. Banko apiplëšimas
ávertintas 16 balø: 4 balai – uþ ginklo panaudojimà, 7 – uþ sargybinio suþei-
dimà ir 5 – uþ 10 000 JAV doleriø pagrobimà. Apiplëšimas mokyklos kie-
me ávertintas 3 balais: 1 – uþ maþiau nei 10 JAV doleriø atëmimà, 2 – uþ
þodinius grasinimus.

Þinoma, visa tai nereiškia, kad ástatymo leidyba bei nusikaltimø teisinis
ávertinimas turi vykti aprašytu bûdu.

Panašûs tyrimai buvo atliekami ir siekiant ávertinti ávairiø bausmiø sun-
kumà, ir nustatant nusikaltimo bei bausmës atitikimà. Pavyzdþiui, M. Eric-
sonas ir J. Gibbsas1 sukûrë keletà skaliø ir nustatë santykius tarp laisvës
atëmimo ir kitø baudþiamøjø bausmiø. Jø teigimu, vieneri laisvës atëmimo
metai vietos kalëjime atitinka 6 mënesius valstijos kalëjime, septynerius
aštuonerius probacijos metus arba maþdaug 3000 JAV doleriø baudà. 6
mënesiai vietos kalëjime atitinka tris mënesius valstijos kalëjime, trejus
probacijos metus arba 1000 JAV doleriø baudà. Tyrinëtojai netgi manë,
kad galima sukurti specialià apibendrinamàjà baudþiamøjø bausmiø skalæ.
Tokia skalë, jø nuomone, galëtø bûti labai svarbi tiek uþtikrinant bausmës
teisingumà, tiek unifikuojant ávairiø šaliø bausmiø sistemà. Skalë gali bûti
panaudota ir kitu atveju – skiriant bausmæ. Pavyzdþiui, nuteistajam gali
bûti suteikiama galimybë pasirinkti ekvivalentines bausmes: metai vietos
kalëjime, šeši mënesiai valstijos kalëjime, devyneri probacijos metai arba
3000 JAV doleriø bauda.

Visi šie tyrimai labai svarbûs á teisybæ orientuotai justicijai. Kuo labiau
nacionalinë kriminalinë justicija orientuota á šá tikslà, tuo svarbiau, kad ji
remtøsi visuomenës doroviniais ir teisiniais ásitikinimais.

Ne maþiau svarbûs jie ir kuriant kriminalinæ justicijà kitais pagrindais
(orientuojant jà á nusikaltimø sulaikymà, nusikaltëlio asmenybës korekcijà
ir pan.). Mat ástatymo leidëjas negali ignoruoti visuomeniniø doroviniø ir
teisiniø ásitikinimø, jis negali elgtis taip lyg jie nebeegzistuotø. Rengiant bet
koká naujà ástatymà turi bûti ávertina, kiek tas ástatymas atitinka visuome-
nës dorovinius ir teisinius idealus, kaip já priims visuomenë. Tai galëtø pa-
dëti susiorientuoti, kuris iš keliø galimø teisinës problemos sprendimø yra
geriausias. Tikëtina, kad priimant naujà ir visuomenës ásitikinimams prieš-
taraujantá ástatymà gali tekti kartu numatyti plaèià aiškinimo ir propagan-
dos kampanijà.

Minëti tyrimai svarbûs ir tuo, kad parodo ne tik tam tikrà visuomenës
teisiniø ir doroviniø ásitikinimø vienybæ, bet ir jø skirtumus. Atskirø gy-
ventojø grupiø nuomonë nukrypsta nuo bendro vidurkio. Pavyzdþiui, buvo
nustatyta, kad gerokai kitaip nei visa visuomenë nusikaltimus vertina þmo-

                                                     
1 Ericson M., Gibbs J. Objective and Perceptual Properties of Legal Punishments and the

Deterrence Doctrine // Social Problems. Vol. 25. (February 1978). P. 253-264.
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nës, kurie jau buvo nukentëjæ nuo nusikaltimø. Svarbi yra rasë, pajamø
grupë.

Aišku, kad ástatymo leidëjas turi atsiþvelgti á bendrà savo šalies gyven-
tojø nuomonæ. Ten, kur vienybës nëra, reikia atsiþvelgti á kitus ástatymo
tikslus.

5. ï nusikaltëlio asmenybës korekcijà orientuota
kriminalinë justicija

Tikslas ir pagrindinë idëja

Šio modelio pagrindinis tikslas yra koreguoti asmenybës bruoþus, pa-
skatinusius já nusikalsti.

Svarbiausia šio modelio prielaida yra ta, kad nusikaltimo padarymas la-
biausiai priklauso nuo asmens, tiksliau nuo tam tikrø jo savybiø, o ne nuo
aplinkybiø ar nuo asmens piktos valios.

Tiesa, gyvenime individas neretai patenka á situacijà, kai yra aktyviai
skatinamas nusikalsti. Taèiau pasiduos jis tokiai pagundai ar nepriklauso
nuo asmens. Teisës istorijoje yra nemaþai pavyzdþiø, kai tokiomis paèiomis
sàlygomis vieni þmonës padaro nusikaltimà, kiti ne. Iš daugelio alkanø
þmoniø toli graþu ne visi vagia. Iš daugelio áþeistø tik kai kurie trokšta
keršto. Iš daugelio valdininkø, kurie gali paimti kyšá, tik dalis tampa kyši-
ninkais. Ieškodami atsakymo á klausimà, kodël þmonës elgiasi dorai arba
nusikalsta, turime išsiaiškinti, kuo jie skiriasi, kokie asmenybës bruoþai
jiems bûdingi.

Kad suprastume, kodël toje paèioje situacijoje þmonës elgiasi skirtingai,
turime geriau juos paþinti. Tie, kurie vis dëlto pasiduoda pagundai nusi-
þengti ástatymui, yra kaþkuo kitokie. Jie neturi savybiø, kurios padëtø jiems
tokiai pagundai atsispirti. Arba jie turi bruoþø, kurie skatina juos nusikalsti.

Taigi kriminalinës justicijos tikslas yra: 1) atskleisti tuos „krimino-
geninius” asmens bruoþus; 2) pakoreguoti juos; 3) išugdyti priešingus, nuo
nusikaltimo sulaikanèius („antikriminogeninius”) bruoþus.

Su nusikalstama veikla siejami ávairiausi bruoþai, pavyzdþiui, nemokë-
jimas valdytis. Asmuo, labai susijaudinæs ir dël to nuþudæs kità, nepadarytø
to ir netaptø nusikaltëliu, jeigu mokëtø valdytis ir lemiamà akimirkà
ástengtø nepasiduoti savo jausmams. Jeigu þmogus nebûtø linkæs per daug
pasitikëti savimi, jis bûtø atsargesnis ir avarijos nepadarytø. Stipri valia ga-
lëtø išgelbëti alkoholikà arba narkomanà. Jeigu jie ástengtø atsispirti alko-
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holiniams gërimams arba narkotikams, jie nedarytø nusikaltimø, kad gautø
pinigø svaigalams ásigyti. Beveik kiekvienu atveju galime surasti asmenybës
bruoþà, kuris galëtø „išgelbëti” þmogø nuo nusikaltimo.

Apskritai, bet kuris þmogus nedarytø nusikaltimo, jeigu turëtø toká
bruoþà kaip pagarba ástatymui arba tvirti moraliniai ásitikinimai.

Taigi pagal šá modelá, jeigu kriminalinë justicija sugebëtø išugdyti nepa-
stoviems visuomenës nariams tuos reikiamus bruoþus, svarbiausia uþduotis
bûtø išspræsta: þmonës nusikaltimø nedarytø.

Šio kriminalinës justicijos modelio tikslas taip pat yra paþaboti nusikal-
timus. Tuo jis panašus á sulaikymo modelá ir nepanašus á atlygio. Taèiau šio
tikslo siekiama kitomis priemonëmis – taisant þmones, kurie nusikalto arba
gali nusikalsti.

Asmenybës koncepcija

Sulaikymo modelis supranta þmogø kaip racionalià bûtybæ, bandanèià
pasverti, kas jai naudinga ir kas ne. Racionalus þmogus neturi kitø asmeny-
bës savybiø. Jis elgiasi taip, kaip jam diktuoja jo protas, o ne širdis, cha-
rakteris.

Atlygio modelis turi gana paprastà þmogaus „portretà”. Kiekvienas turi
pareigà ir laisvà valià jà vykdyti.

Reabilitacijos modelio supratimas apie þmogaus asmenybæ yra visiškai
kitoks. Šis kriminalinës justicijos modelis supranta þmogø kaip skirtingø
asmenybës bruoþø visumà. Vieni iš tø bruoþø yra ganëtinai neutralûs. Nuo
jø maþai priklauso, ar þmogus padarys nusikaltimà. Kiti padeda þmogui
išvengti nusiþengimo. Tai labai teigiami bruoþai, tokie kaip pagarba ástaty-
mui. Dar kiti yra „kriminogeniniai”. Jie, atvirkšèiai, skatina já nusikalsti.
Kai kurie iš jø skatina padaryti bet koká nusikaltimà (pvz., antisocialinës
orientacijos), kiti – tik kai kuriuos (pvz., jau minëtas nemokëjimas valdytis
gali pastûmëti á smurtiná nusikaltimà).

Šios þmogaus koncepcijos pagrindas – savotiškas asmenybës susidveji-
nimas. Manydami, kad þmogus daro nusikaltimus dël kokiø nors asmeny-
bës bruoþø, prieiname prie paradoksalios išvados. Ásivaizduokime, jog
þmogø sudaro dvi dalys: pats þmogus, kuris, ko gero, ir nepadarytø nusi-
kaltimo, ir „kriminogeninis” bruoþas, skatinantis þmogø nusikalsti. Þmogus
pats nebenorëtø nusiþengti, taèiau tam tikras bruoþas (silpna valia, nemo-
këjimas valdytis, nepagarba ástatymui, antivisuomeniškumas ir t.t.) stumia já
á nusikaltimà. Vadinasi, bruoþas stipresnis uþ þmogø.

Taigi ir kriminalinës justicijos poveikio objektas yra tas bruoþas. Reikia
padëti þmogui arba priversti já atsikratyti „kriminogeninio” bruoþo, pakeisti
já geru bruoþu.
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Esant tokiai asmenybës koncepcijai atsiranda ir savotiška, šiam mode-
liui bûdinga atsakomybës koncepcija. Viena vertus, þmogus lyg ir neatsa-
kingas uþ tai, kad padarë nusikaltimà („o kà aš galëjau padaryti!? Tokia
mano asmenybë. Neturëèiau to neigiamo bruoþo – tikrai nebûèiau nusi-
kaltæs”). Tas bruoþas atsirado dël tam tikrø neigiamø auklëjimo sàlygø.
Tëvai nesugebëjo arba nenorëjo já išauklëti toká, koks jis turëtø bûti, o ne-
sugebëjo dël to, kad ir juos kaþkas blogai auklëjo ir t.t. Taigi nusikaltëlis lyg
ir neatsakingas uþ padarytà nusiþengimà.

Aišku, galima paprieštarauti (pagal atlygio modelá), kad individas yra
atsakingas ir uþ savo asmenybæ, ir uþ charakterá. Juk ne pirmà dienà gyvena
pasaulyje ir jau privalëjo þinoti, kad turi tà neigiamà, antivisuomeniná, á
nusikaltimà stumiantá bruoþà, ir iš visø jëgø stengtis jo atsikratyti. Taèiau,
kad to panorëtø, jis turëjo bûti tinkamai auklëjamas, o to nepadarë tëvai.

Taigi, jeigu bandytume aiškintis, kodël þmogus to nepadarë, turëtume
paminëti dar vienà bruoþà, kuris neleido to padaryti ir kurá pašalinti trukdë
treèias bruoþas. Ir taip iki begalybës.

Gana panašus poþiûris á þmogø atsiranda jam susirgus, ypaè psichine li-
ga. Ligos atveju ávyksta tas pats „skilimas”. Atsiranda „nesveika” þmogaus
pusë, verèianti já elgtis ne taip, kaip reikia, ir „sveika”. Gydytojo uþduotis –
padëti ligoniui (t.y. jo „sveikajai” daliai) áveikti ir pagydyti „nesveikà”.

Nenuostabu, kad toks „medicininis” poþiûris daþnai siejamas su asme-
nybës korekcijos justicijos modeliu.

„Advokato” poþiûris – kuo geriau paþástame þmogø, tuo labiau su-
prantame, kad jis negalëjo pasielgti kitaip nei pasielgë, kad viskas, kà jis
daro, yra dësninga. Šios asmenybës koncepcijos ir su ja susijusiø problemø
puikus pavyzdys – trumpas Karelo Èapeko apsakymas „Paskutinis teismas”
(pateikiama sutrumpintai)1:

Karelas Čapekas. Paskutinis teismas

Garsusis Kugleris, ávykdæs keletà þmogþudysèiø, persekiojamas ištisos
armijos policininkø ir detektyvø, kurie turëjo paruoštus orderius jam suim-
ti, pareiškë, kad jo pagauti nepavyks. Ir iš tiesø nepavyko, bent jau gyvo.
Paskutinæ, devintà iš eilës, þmogþudystæ jis ávykdë, šovæs á policininkà, ban-
dþiusá já suimti. Nors policininkà jis ir nuþudë, taèiau ir pats buvo suvarpy-
tas septyniø kulkø, iš kuriø maþiausiai trys buvo mirtinos. Taigi atrodytø, jis
išvengë þemiškojo teisingumo.

                                                     
1 Èapekas K. Paskutinis teismas / Išvertë G. Stalnionis // Liaudies sargyba. 1992 04 13–19.
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Mirtis atëjo taip staiga, kad Kugleris nespëjo pajusti skausmo. Kai jo
siela paliko kûnà, jà galëjo apstulbinti šio pasaulio, pilko ir be galo tušèio,
keistenybës, taèiau nenustebino. Þmogus, sëdëjæs ir Amerikos kalëjimuose,
suvokë tà pasaulá kaip nepaþástamà aplinkà, kurioje su atitinkama vyrišku-
mo doze galima prasimušti taip, kaip ir bet kur kitur.

Pagaliau ir Kugleriui išaušo neišvengiama Paskutiniojo Teismo diena.
Kadangi danguje amþiams ávesta neáprasta tvarka, Kugleris stojo prieš Se-
natà, o ne prieš Prisiekusiøjø Teismà, kaip jis spëjo bûsiant þinodamas savo
nuodëmes. Teismo salë atrodë tokia pat paprasta kaip ir Þemëje, tik dël
vienos aplinkybës, jà greitai suþinosite, ten nebuvo kryþiaus, prieš kurá pri-
siekia liudytojai. Teisëjø buvo trejetas, visi seni, nusipelnæ patarëjai, grieþ-
tais ir nepatenkintais veidais. Prasidëjo varginantys formalumai. Ferdinan-
das Kugleris, neturintis nuolatinio uþsiëmimo, gimë tada ir tada, mirë... Ir
èia paaiškëjo, kad Kugleris neþino savo mirties datos, ir jis išsyk suvokë,
kad toks uþmaršumas (teisëjø akyse) jam pakenkë, ir ániršo.

– Prisipaþástate kaltas? – paklausë pirmininkas.
– Ne, – atþagariai atkirto Kugleris.
– Pakvieskite liudytojà, – atsidusæs pasakë pirmininkas.
Priešais Kuglerá pasirodë galingas, tiesiog nepaprasto ûgio senis, ási-

siautæs á mëlynà rûbà, nubarstytà aukso þvaigþdëmis. Jam pasirodþius tei-
sëjai atsistojo; prieš savo valià kilstelëjo ir suþavëtas Kugleris. Tik seniui
uþëmus savo vietà, teisëjai vël atsisëdo.

– Liudytojau, – pradëjo pirmininkas, – Dieve Visaþini, šis Paskutinis
Senatas jus pakvietë tam, kad duotumëte parodymus kaip liudytojas Ferdi-
nando Kuglerio byloje. Jums, Aukšèiausiasis, sakanèiam tiktai tiesà, pri-
siekti nereikia. Prašome jus teisminio nagrinëjimo interesø vardan kalbëti
tik iš esmës, nenukrypti ir neapsistoti prie detaliø ir faktø, kurie nëra susijæ
su byla. O jûs, Kugleri, nepertraukinëkite liudytojo. Jis þino viskà, ir kà
nors slëpti beprasmiška. Prašau liudytojà duoti parodymus.

Tai pasakæs pirmininkas patogiai atsirëmë á stalà, nusiëmë akinius auk-
so rëmeliais ir, matyt, pasiruošë klausyti ilgos liudytojo kalbos.

………
– Liudytojau, privalome gráþti prie bylos. Ar kaltinamasis þudë?
– Jis uþmušë devynis þmones. Pirmàjá muštynëse. Uþ tai pateko kalëji-

man, kur galutinai sugedo. Antra auka tapo neištikima meiluþë, jis jà uþ-
mušë Amerikoje.

– Aštuntas buvo praeivis, atsitiktinai pasimaišæs tau ant tako, kai tave
vijosi. Tuomet tu, Kugleri, sirgai antkaulio uþdegimu ir dël skausmo
krausteisi iš proto. Ko tik tu neiškentei, vaikine! Paskutinis buvo policinin-
kas, kurá tu uþmušei prieš pat savo mirtá.
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– Kodël jis þudë? – paklausë pirmininkas.
– Kaip ir visi þmonës, – atsakë Dievas. Iš pykèio, iš godumo pinigams,

tyèia ir atsitiktinai, kartais pasimëgaudamas, kartais prispirtas. Buvo jis
dosnus ir daþnai padëdavo þmonëms. Švelnus buvo moterims, mylëjo gyvû-
nus ir laikydavosi duoto þodþio. Ar dar reikia kalbëti apie jo gerus darbus?

– Dëkoju, – pasakë pirmininkas, – nereikia. Kaltinamasis, ar norite kà
nors pasakyti pasiteisindamas?

– Ne, – tarë Kugleris abejingai dël to, kad jam dabar jau viskas buvo vis
vien.

– Teismas eina pasitarti, – paskelbë pirmininkas, ir visi keturi išëjo.
Dievas ir Kugleris teismo salëje pasiliko vieni.
– Kas jie? – paklausë Kugleris, kinktelëdamas galva išeinanèiøjø pu-

sën. – Þmonës kaip ir tu, – tarë Dievas. – Jie buvo teisëjai Þemëje ir dabar
teisia èia.

Kugleris kramtë nagus.
– Aš maniau... Manæs tai nejaudino, taèiau aš laukiau, kad teisite jûs.

Todël, kad, dël to, kad...
– Todël, kad aš Dievas, – uþbaigë didysis senis. Štai bûtent dël to aš ir

negaliu teisti. Aš viskà þinau, ir dël to apskritai negaliu teisti. Juk tai ne-
ámanoma! Kaip manai, Kugleri, kas tave tàsyk išdavë?

– Neþinau, – stebëdamasis atsakë Kugleris.
– Lucka, padavëja. Áskundë iš pavydo.
– Atleiskit, ásidràsino Kugleris. – Jûs uþmiršote pasakyti, kad aš Èika-

goje nušoviau dar ir tà šlykštynæ Tedá.
– Kur jau ten nušovei! – paprieštaravo Dievas. Šitas išsilaiþë ir iki šiolei

gyvena. Þinau, jis skundikas, taèiau apskritai jisai geraširdis þmogus ir labai
myli vaikus. Tik nemanyk, kad pasaulyje yra nors vienas beviltiškas niekšas.

– Kodël, tiesà sakant, jûs... kodël tu, Dieve, pats neteisi? – susimàstæs
paklausë Kugleris.

– Todël, kad aš viskà þinau. Jeigu teisëjai viskà, absoliuèiai viskà þinotø,
jie taip pat negalëtø teisti. Tuomet teisëjai viskà suprastø ir dël to jiems
skaudëtø širdá. Ar aš galiu tave teisti? Teisëjai þino tik apie tavo piktadary-
bes, o aš apie tave þinau viskà. Viskà, Kugleri! Štai dël to aš ir negaliu tavæs
teisti.

– O kodël... tie þmonës ... teisia ir danguje?
– Todël, kad þmogui reikalingas þmogus. Aš, kaip matai, tiktai liudyto-

jas, o bausti, supranti, bausti turi patys þmonës... ir danguje.
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Taigi, jeigu þinome apie þmogø viskà, tai suprantame, kad jis toks, koks
yra, kad kitoks ir negalëjo bûti. Vadinasi, negalime smerkti ir teisti. Savo-
tiškas yra tos koncepcijos (ir viso kriminalinës justicijos modelio) ryšis su
kitais mokslais.

Visai kà kità galima pasakyti apie asmenybës korekcijos modelá. Asme-
nybë yra keleto mokslø tyrimo objektas. Þmoniø psichinius bruoþus tradi-
ciškai tiria psichologija. Jø korekcija – tai pedagogikos sritis. Socialiniø
sàlygø suformuotà bruoþà tyrinëja sociologija, o nulemtà genetiškai – bio-
logija.

Taigi šiuo atveju kriminalinëje justicijoje stiprëja ryšiai su kitais moks-
lais. Bûtent jie vaidina svarbiausià vaidmená nustatant, kodël þmogus turi
tokiø ar kitokiø bruoþø.

Iš to išplaukia ir baudþiamøjø ástatymø bei jø taikymo procedûrø ypaty-
bës:

a. kriminalinë bausmë siejama ne tiek su individo padarytu nusikalti-
mu, kiek su jo asmenybe bei jos korekcijos uþdaviniais. Uþ vienodà nusi-
kaltimà nusikaltëliams gali bûti paskirta skirtinga bausmë. Taip gali atsi-
tikti, jeigu teisëjas (arba já konsultuojantis psichologas) nuspræs, kad kiek-
vieno iš jø asmenybei koreguoti reikalingos skirtingos poveikio priemonës.

Aišku, kad tai iš esmës prieštarauja atlygio modelio nuostatoms. Toks
bausmiø skirtumas pagal šá modelá gali bûti traktuojamas tik kaip neteisy-
bë;

b. bausmë gali bûti paskirta teisingai, jeigu yra uþtikrinta, kad bus at-
liktas nusikaltëlio asmenybës psichologinis tyrimas, atskleisti koreguotini
jo bruoþai. Dël to šis modelis reikalauja išsamaus ir visapusiško nusikaltë-
lio asmenybës psichologinio tyrimo.

Taigi kriminalinio proceso metu institucijos ir specialistai turi uþtikrinti,
kad bûtø ištirta nusikaltëlio asmenybë ir nustatytos prieþastys, dël kuriø jis
padarë nusikaltimà;

c. skiriant bausmæ maþëja teisëjo vaidmuo. Faktiškai šio modelio sàly-
gomis teismo funkcija tik patvirtina psichologijos, pedagogikos arba kito
mokslo išvadas dël bausmës, kuri geriausiai pakoreguotø neigiamà kalti-
namojo bruoþà (bruoþus).

Sakykime, nusikaltimà padariusio nepilnameèio asmenybæ turi ištirti
psichologas. Jis turi išsiaiškinti, kokie nepilnameèio bruoþai paskatino já
nusiþengti. Paskui psichologas, remdamasis psichologinëmis socializacijos,
vystymosi, mokymo ir kitomis teorijomis, turi pateikti rekomendacijas,
koks teismo nuosprendis geriausiai prisidëtø prie nepilnameèio asmenybës
korekcijos. Teismas šioje situacijoje gali tik pritarti psichologo rekomenda-
cijai. Mat teismo nariai yra teisininkai, o ne psichologai. Jiems sunku áver-
tinti, kiek teisinga yra psichologo rekomendacija. Jie gali tik priimti profe-
sionalaus psichologo išvadas;
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d. bausmës negali bûti terminuotos. Dirbant auklëjamàjá darbà negali-
ma iš anksto pasakyti, kaip ilgai jis truks. Taigi, jeigu bausmës tikslas yra
auklëjimas, iš anksto numatyti bausmës trukmæ neámanoma. Vadinasi, ne-
gali bûti tokiø nuosprendþiø kaip „skirti trejø metø laisvës atëmimo baus-
mæ”. Toks tiksliai terminuotas nuosprendis iš karto sukelia nemaþai pro-
blemø. Kaip, pavyzdþiui, elgtis, jeigu to laiko nepakako ir nusikaltëlis ne-
spëjo pasitaisyti arba jeigu nusikaltëlis pasitaisë, tarkime, per pusæ metø, o
paskirtos bausmës laikas daug ilgesnis. Laikyti gerai besielgiantá þmogø
likusá bausmës laikà – tai tik be tikslo švaistyti laikà ir lëšas.

Neterminuota bausmë bausmës pabaigà tiesiogiai sieja su asmenybës
korekcijos rezultatais;

e. kriminalinës bausmës vykdymas siejamas su asmenybës korekcijos
psichologinëmis, pedagoginëmis, gydymo ir t.t. programomis. Sulaikymo
justicijos atveju bausmë nusikaltëliui ir aplinkiniams turi padaryti reikiamà
poveiká. Atlygio justicijai svarbu, kad nusikaltëlis patirtø tà skausmà, kurio
yra nusipelnæs. Taikant asmenybës korekcijos justicijà bausmë turi sudaryti
prielaidas asmenybës korekcijai.

Iki nusikaltimo padarymo bei suëmimo nusikaltëlis jau turëjo tø nei-
giamø bruoþø, kurie paskatino já nusikalsti. Taèiau tada jis buvo nepriei-
namas auklëti. Dabar jis: a) suimtas ir yra kriminalinës justicijos rankose;
b) patyrë didelæ nesëkmæ – suimtas kaip nusikaltëlis. Taigi tik dabar atsira-
do galimybë pradëti jo psichikos korekcijà.

Taèiau sëkmingai korekcijai bûtinos tam tikros sàlygos. Pavyzdþiui, lais-
vës atëmimo vieta turi bûti gera mokykla. Laisvës atëmimo vietos administ-
ratoriai pirmiausia turi bûti geri pedagogai. Jø santykis su nuteistaisiais turi
bûti pedagoginis, t.y. padedantis atsikratyti blogø ir išsiugdyti gerø bruoþø;

f. toks kriminalinës justicijos modelis labiau akcentuoja bausmës vyk-
dymà uþ kalëjimo ribø. Pedagoginiais tyrimais nustatyta, kad laisvës at-
ëmimo vietos sàlygos nelabai tinka asmenybës korekcijai. Dël to akcen-
tuojamos alternatyvios bausmës, kurios asmenybæ koreguoja laisvës sàly-
gomis.

Asmenybës korekcijos modelis buvo ypaè populiarus XX a. pirmoje pu-
sëje. Tuomet paplito neterminuoti nuosprendþiai. Baudþiamosios bausmës
buvo glaudþiai siejamos su psichologinio ir pedagoginio poveikio progra-
momis. Laisvës atëmimo vietos tapo savotišku daugybës naujø psichologi-
niø ir pedagoginiø metodø, programø, iniciatyvø eksperimentø poligonu.
JAV kriminologas D. Garlandas rašë: „Kalëjimas buvo savotiška eksperi-
mentø laboratorija, poligonas, kuriame galëjo bûti suþinoma naujø dalykø.
Jis suteikë galimybæ nusikaltëlius stebëti ilgà laikà. Nusikaltëliai galëjo bûti
tyrinëjami: matuojami, fotografuojami ir t.t. Jis netgi suteikë galimybæ iš-
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bandyti skirtingus kalëjimo darbo reþimus, dietas, vidinës tvarkos varian-
tus, lyginti juos, ávertinti jø poveiká nusikaltëliams bei nusikalstamumui”1.

Ypaè stiprus buvo (ir tebëra) šio modelio poveikis dviem sritims: nepil-
nameèiø kriminalinei justicijai ir darbui su þmonëmis, kurie turi tam tikrø
asmenybës problemø. Ir tai suprantama. Auklëjamasis poþiûris á paauglius
ir jaunimà yra natûralus. Visuomenëje plaèiai paplitæs ásitikinimas, kad
jauni þmonës turi ir gali bûti auklëjami, nes dar nesubrendæ. Tikima, kad
juos dar daug lengviau galima pakeisti negu suaugusá þmogø, kurio asme-
nybë jau „nusistovëjusi”. Nenuostabu, kad yra nemaþai šaliø, kuriose ga-
lioja specialûs jaunimo ástatymai (taip yra, pavyzdþiui, Vokietijoje, kur jau-
nimo materialinë ir procesinë baudþiamoji teisë išskirtos). Jaunimo bau-
dþiamieji ástatymai šioje šalyje iš esmës skiriasi nuo suaugusiøjø. Vienas iš
principiniø skirtumø yra tas, kad jaunimo baudþiamoji teisena kelia sau
nepilnameèio asmenybës korekcijos tikslus.

Ne maþiau tvirtos šio kriminalinës justicijos modelio pozicijos þmoniø,
kurie turi tam tikrø asmenybës problemø, atþvilgiu. Alkoholizmas, narko-
manija – tai dël asmens kaltës kilusios problemos. Daþniausiai manoma,
kad tokie þmonës galëjo ir turëjo „laiku sustoti”. Taèiau jei individas tampa
priklausomas nuo alkoholio arba narkotikø, jam reikalinga pagalba, o ne
bausmë. Toks pats poþiûris gali bûti ir á ávairiausias asmenybës anomalijas
(potraukiø, valios sutrikimus). Atlygio kriminalinei justicijai bûdingas gan
grieþtas priešpastatymas „pakaltinamas – nepakaltinamas”. Þmogus arba
sugeba suvokti tai, kà daro, ir dël to visiškai atsako uþ padarytus ástatymo
paþeidimus, arba nesugeba ir todël yra nepakaltinamas. Pirmuoju atveju jis
teisiamas (atsako baudþiamojo ástatymo tvarka), antruoju – gydomas (jam
gali bûti taikomos priverstinio gydymo priemonës).

Kitaip á tai þiûrima korekcijos modelio atveju. Èia pripaþástama, jog eg-
zistuoja daug tarpiniø formø tarp visiškai atsakingo uþ savo veiksmus ir
visiškai neatsakingo. Ástatymas tokiu atveju numato ávairiausiø baudþia-
mojo, psichologinio, pedagoginio bei medicininio poveikio derinimo bûdø.

Korekcijos modelis padëjo pagerinti nuteistøjø gyvenimo sàlygas bei
psichologiná ryšá su laisvës atëmimo vietø administracija. Juk tiek patenki-
namos gyvenimo sàlygos, tiek geri auklëtojø ir auklëtiniø santykiai – pripa-
þintos efektyvaus pedagoginio darbo prielaidos.

                                                     
1 Garland D. Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies? – Aldershot, 1985.

P. 82.
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Korekcijos modelio problemos

Korekcijos modelis turi nemaþai labai patraukliø savybiø. Pirmiausia –
gerà metodologiná pagrindà. Jis paremtas grieþta moksline logika. Mano-
ma, kad nusikalstamas elgesys, kaip ir viskas pasaulyje, turi prieþastis. Va-
dinasi, jeigu norime já paveikti, pirmiausia reikia išaiškinti prieþastis. Aki-
vaizdu, kad toms prieþastims nustatyti labai daþnai reikia specialiø þiniø
(psichologiniø, pedagoginiø ir kt.). Taigi bûtina specialisto pagalba. Atlygio
ir sulaikymo modeliai šià aplinkybæ ignoruoja. Visà atsakomybæ uþ nusi-
kalstamà elgesá jie suverèia þmogui, palikdami jam paèiam spræsti uþdaviná,
kuris sunkus ir specialistui.

Taigi korekcijos modelis – tai pagalbos ir gydymo modelis. Jis stengiasi
þmogø ne tiek teisti, kiek suprasti ir padëti jam. Patraukli šio modelio sa-
vybë yra ir ta, kad jis paremtas mokslø apie þmogø visuma. Reikalas tas,
kad tiek atlygio, tiek sulaikymo modelis turi tendencijà atsiriboti nuo kitø
mokslø, spræsti nusikalstamumo problemas „savo jëgomis” (apkaltindamas
arba grasindamas bausme). Korekcijos modelis pagrástas išsamia asmens
bei jo elgesio prieþasèiø psichologine, sociologine, pedagogine, t.y. moksli-
ne, analize.

Ligoniui reikia gydytojo, þmogui, turinèiam psichologiniø problemø,
reikia psichologo pagalbos. Taigi reikia padaryti taip, kad þmogui ta pagal-
ba bûtø suteikta. Kriminalinë justicija viso labo yra vienas iš bûdø, kaip
þmogui rasti tà pagalbà ir ja pasinaudoti. Þmogus padarë nusikaltimà, va-
dinasi, jis turi problemà, kurios nesugeba išspræsti nepaþeisdamas ástatymo.
Taigi pirmiausia bûtina išnagrinëti problemà ir išsiaiškinti, kodël taip ávyko.
Tik tada galima pasakyti, ar gali tà problemà áveikti pats þmogus, ar jam
reikalinga pagalba.

Taèiau iš tø, be abejo, teisingø nuostatø kyla ir didþiausios šio modelio
problemos. Jø nebûtø, jeigu psichologija ir kiti mokslai turëtø aiškø atsa-
kymà á klausimà, kaip turi bûti koreguojama nusikaltëlio asmenybë. Tuo-
met kriminalinei justicijai tiesiog bûtø tiksliai ir aiškiai nurodyta, kà reikia
þinoti apie nusikaltëlá bei jo asmenybæ, kiek á jà turi bûti atsiþvelgta paren-
kant teisines ir neteisines poveikio jam priemones. Taèiau šiuolaikinë psi-
chologija neturi vienos ir gerai pagrástos teorijos. Vietoj jos sukurta aibë
daugiau ar maþiau pagrástø teorijø. Veiksmingos korekcijos priemonës ne-
þinomos, jø dar tik ieškoma. Tai daroma ágyvendinant ávairiausias darbo su
nuteistaisiais programas.

Jau XX a. pradþioje buvo pasiûlyta ir bandyta pritaikyti praktikoje dau-
gybë poveikio nusikaltëliams programø. Kiekviena psichologinë teorija,
psichoterapijos kryptis, pedagoginis mokymas teikë savo poþiûrá á tai, kas
skatino nusikaltëlius daryti nusikaltimus, taip pat siûlymus, kaip nusikaltë-
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lius taisyti. Nemaþai programø buvo sukurta remiantis kasdiene patirtimi,
religiniais, etiniais ir kitais šaltiniais.

Siûlomø metodø reikšmæ svarbu ištirti dël keliø prieþasèiø:
1. Auklëjimas, kitø þmoniø trûkumø taisymas yra gyvenimo sritis, ku-

rioje ypaè stiprûs sveiko proto postulatai, pedagoginiai ásitikinimai. Tai
socialinio gyvenimo sritis, kurioje kiekvienas, pradedant vaiku ir baigiant
pensininku, jauèiasi esàs specialistas ir mano, kad jo gyvenimiškoji patirtis
yra svarbiausias kriterijus vertinant nusikaltëliø korekcijos metodus.

Taigi èia lengviau negu kitose gyvenimo srityse išrandami „amþinieji va-
rikliai”. Visà XX a. buvo kuriamos vis naujos darbo su nusikaltëliais for-
mos. Kiekviena iš jø bûdavo kaip sensacija – pagaliau rastas bûdas, kaip
išspræsti amþinà problemà.

Taèiau neilgai trukus paaiškëdavo, kad jokio stebuklo neávyko, kad
naujoji programa nusikaltëliø nepakeièia – jie ir toliau daro nusikaltimus.

2. Ágyvendinant naujas asmenybës korekcijos programas atsiranda
„savæs apgaudinëjimo” efektas, nes projekto autoriai paprastai kiekvienà
teigiamà nusikaltëlio pokytá sieja su metodo efektyvumu. Savo ruoþtu tai-
somieji irgi bûna suinteresuoti, kad kuo greièiau bûtø pripaþinti
„pasitaisiusiais”. Aprašyti atvejai, kai nuteistieji manipuliuodavo gydytojais.
Pradþioje jie specialiai vaidindavo „trenktus”, paskui elgdavosi vis norma-
liau ir galø gale „tapdavo” visiškai normalûs. Tikslas buvo átikinti gydyto-
jus, kad metodas veiksmingas ir kad taisomieji gali bûti atleisti nuo tolesnës
bausmës1.

3. Svarbi aplinkybë yra ir naujø metodø autoriø psichologinis pasiprie-
šinimas tam, kad naujas metodas bûtø tikrinamas. Jie daþniausiai šventai
tiki jo poveikiu, jiems tiesiog „trûksta laiko” patikrinti bei ávertinti, kiek jis
veiksmingas.

Toks nekritiškas tikëjimas þalingas dviem poþiûriais: a) gimdo iliuzijas
ir tikëjimà stebuklais, b) sukelia nusivylimà. Pradëjus plaèiai taikyti naujà
asmenybës korekcijos metodà greitai paaiškëja, kad stebuklo nebus. Dël to
kyla nusivylimas ir metodas atmetamas.

                                                     
1 Rettig R., Torres M., Garret G. Manny: A Criminal – Addict’s Story. – Boston: Houghton

Mifflin, 1977.
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Grupinio nuteistųjų konsultavimo poveikis.
Korekcijos programos tyrimo pavyzdys

Amerikieèiø tyrinëtojai G. Kassebaumas, D. Wardas ir D. Wilneris pa-
rengë nuteistøjø grupinio konsultavimo programà1. Jie tikëjosi, kad pro-
grama turës trejopà poveiká: 1) sumaþës neoficialaus nuteistøjø antisociali-
nio „kodekso” reikšmë jiems; 2) sumaþës elgesio paþeidimø; 3) sumaþës
pakartotiniø nusikaltimø.

Šie teiginiai buvo tyrimo hipotezës. Tikëtasi, kad programa turës didelá
poveiká nuteistøjø asmenybei bei prisidës maþinant jø recidyvà. Iš tikrøjø
nemaþa dalis nuteistøjø galëjo turëti asmeniniø problemø, kuriø jie nepa-
jëgë išspræsti nepaþeisdami ástatymo. Asmeninës problemos galëjo prisidëti
prie nusikaltimo prieþasèiø, kitaip didinti vidinæ átampà, stiprinti nepasi-
tenkinimà ir toliau skatinti antisocialiná poþiûrá. Buvo viliamasi, jog tokiø
problemø aptarimas nuteistiesiems bus naudingas, nes mokys spræsti savo
problemas nepaþeidþiant ástatymo.

10–12 þmoniø grupë susitikdavo vienà kartà per savaitæ po 1–2 valan-
das. Grupei vadovavo korekcijos ástaigos pareigûnas. Ástaiga, kurioje buvo
pradëta ágyvendinti programa, buvo neseniai ákurta. Dël to programos va-
dovai galëjo lengvai išspræsti gana svarbø kontrolinës grupës organizavimo
klausimà. Atsitiktiniu bûdu nuteistieji buvo suskirstyti á dvi grupes: ekspe-
rimentinæ – jos nariai dalyvavo grupinëje konsultacijoje, ir kontrolinæ. Bu-
vo stebimas tolesnis grupës nariø likimas: ar jie padarë naujø nusikaltimø,
ar bûdami išleisti bandomajam laikotarpiui paþeidë paleidimo sàlygas.

Eksperimentinës ir kontrolinës grupiø palyginimas parodë, kad nuteis-
tiesiems konsultavimo programa poveikio neturëjo. Nepavyko sumaþinti
neoficialios antivisuomeninës vertybiø sistemos poveikio jiems, jø priešiš-
kumo laisvës atëmimo vietos administracijai. Nebuvo nustatyta poveikio jø
tolesniam elgesiui (parolio taisyklës ir toliau buvo paþeidinëjamos).

Tradicinis pataisos darbo efektyvumo rodiklis yra recidyvas. Daugiau
kaip pusë visø nuteistøjø per trejus metus vël pakliuvo á kalëjimà. Iš jø 18
proc. buvo nuteisti uþ naujus nusikaltimus, 33 proc. paþeidinëjo parolio
sàlygas. Jokiø eksperimentinës ir kontrolinës grupës skirtumø nei pagal
recidyvo skaièiø, nei pagal tolesniø paþeidimø sunkumà nustatyta nebuvo.
Nei grupës dydis, nei uþsiëmimø skaièius, nei grupës vadovo kvalifikacija
(kiek jis pats buvo rengiamas tokiam darbui) jokios átakos korekcinio dar-
bo rezultatams nepadarë. Nebuvo nustatyta poveikio skirtumø ir pagal

                                                     
1 Pagal G. Kassebaum, D. Ward and D. Wilner. Prison Treatment and Parole Survival: An

Empirical Assessment. – New York: Wiley, 1971.
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nuteistøjø poþiûrá á ástaigos administracijà bei konsultavimo naudà, ir pagal
tai, kiek aktyviai nuteistasis dalyvavo grupës susitikimuose.

Taigi kartu su grupës konsultacijomis organizuoto programos efekty-
vumo tyrimas jos autoriams suteikë labai svarbios informacijos, kad pro-
grama numatyto tikslo nepasiekë.

Kriminologijoje, kaip ir kituose moksluose, neigiamas rezultatas – tai
irgi rezultatas. Iš tikrøjø ágyvendinant programà gauta labai svarbios in-
formacijos. Idëjø, kuriomis vadovavosi autoriai, tikëdami jø poveikiu, ne-
galima nepripaþinti labai svarbiomis. Grupiø konsultavimas plaèiai paplitæs
dirbant su ávairiausiais probleminiais kontingentais. Be to, autoriai aiškiai
ásivaizdavo, kodël šis darbas turëtø teigiamà poveiká. Jø samprotavimai dël
šio poveikio mechanizmo atitinka dabartinio mokslo duomenis. Taèiau
tyrimas laukiamo poveikio nepatvirtina. Jeigu eksperimentinës kontrolës
nebûtø buvæ atlikta, autoriai ir toliau bûtø vadovavæsi savo, kad ir pagrás-
tais, bet visiškai neteisingais ásitikinimais dël konsultavimo naudos.

Neigiamas eksperimentinës kontrolës rezultatas svarbus ir kitu poþiû-
riu. Jis – galimas pagrindas ir išeities taškas toliau tobulinant metodà. Ti-
këtina, kad grupiø dalyviai iš tikrøjø ágyja geresniø problemø spendimo
ágûdþiø, kad ilgà laikà lankydamas grupæ nuteistasis išmoksta geriau aptarti
problemas bei sëkmingiau ieškoti bûdø, kaip jas spræsti. Taèiau gali bûti,
kad tie ágûdþiai lieka tik teoriniai, þodiniai. Atsidûræ laisvëje, senoje aplin-
koje, jie sprendþia savo problemas taip, kaip buvo ápratæ.

Galimas ir kitas paaiškinimas – kad grupës nariai nagrinëjo visai kità
problemà – kaip patikti grupës vadovui. Gal jie tikëjo, kad grupëje pa-
reikštos jø mintys panaudojamos aptariant klausimà, kiek jie jau pasitaisë.

Taigi neigiamas eksperimentinës kontrolës rezultatas skatina eiti á prie-
ká – iškelti naujas hipotezes siekiant sukurti veiksmingà šio metodo va-
riantà.

Niekas neveikia (¥nothing works”)

Tûkstanèiai programø buvo išbandyta tiek laisvës atëmimo vietose, tiek
laisvëje1. Taèiau daugeliu atvejø eksperimentinë veiklos kontrolë nebuvo
atlikta.

Didþiulá poveiká visuomenës poþiûriui á korekciná kriminalinës justicijos
modelá padarë lyginamoji korekcijos programø apþvalga, kurià atliko ame-

                                                     
1 Conclin J. Criminology. – New York, 1992. P. 513.
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rikieèiø kriminologai D. Liptonas, R. Martinsonas ir J. Wilksas1. Jie išnag-
rinëjo 231 programà. Visos buvo ágyvendintos 1945–1967 m. Iš daugelio šio
laikotarpio programø buvo atrinktos tik tos, kuriomis bandyta parodyti
poveikio rezultatà ir kurias ágyvendinant buvo sudarytos eksperimentinë ir
kontrolinë grupës bei atliktas jø palyginimas.

Labai svarbu, kad eksperimento dalyviai bûtø suskirstyti á eksperimen-
tinæ ir kontrolinæ grupes visiškai atsitiktinai (pvz., naudojant atsitiktiniø
skaièiø lentelæ). Priešingu atveju kontrolinio eksperimento rezultatai bus
netikslûs. Tarkime, jeigu eksperimento dalyviø nesuskirstysime atsitiktinai,
o tiesiog kaip eksperimentinæ grupæ panaudosime vyrø skyriaus nuteistuo-
sius, o kaip kontrolinæ – moterø, tai skirtumai tarp eksperimentinës ir
kontrolinës grupës atspindës ne poveiká, o skirtumà tarp vyrø ir moterø.

Iš 231 D. Liptono ir jo kolegø apibendrintø tyrimø toks atsitiktinis su-
skirstymas buvo pritaikytas tik 35 proc. tyrimø. Taigi iš daugybës ágyven-
dintø projektø tik labai maþa dalis tiko poveikio nuteistøjø asmenybei tirti.

Šiø programø rezultatai buvo labai menki. Vienas iš tyrimo autoriø R.
Martinsonas reikšmingai pavadintame straipsnyje „Kas gi veikia?”, juos
apibendrina taip: „Išskyrus keletà atskirø išimèiø, visi mums þinomi ban-
dymai koreguoti nusikaltëlio asmenybæ neturëjo kokio nors pastebimo po-
veikio recidyvizmui”. Savo išvadas jis apibendrino þodþiais „niekas nevei-
kia” („nothing works”)2. Aptardamas pavienius sëkmingo poveikio atvejus
R. Martinsonas pabrëþia jø izoliuotà pobûdá. „Negalima teigti, – sako jis, –
kad mes neradome në vienos sëkmingos arba bent iš dalies sëkmingos pro-
gramos pavyzdþio. Taèiau šie pavyzdþiai yra atskiri, jie nenurodo jokio
efektyvaus poveikio bûdo. Be to, mes negalime atmesti teiginio, kad prie
stebimo poveikio neprisidëjo pašaliniai veiksniai…”3.

Keletas kitø to paties laikotarpio apþvalgø priëjo prie tos paèios išva-
dos4. R. Martinsono ir kitø tyrinëtojø išvada, kad niekas neveikia, daugeliui
korekcijos metodø „išradëjø” buvo tarsi šaltas dušas.

Laikotarpis, kai buvo tikimasi greito ir stebuklingo bûdo nusikaltëliui
pataisyti, baigësi.

R. Martinsono apþvalga suþlugdë lengvabûdiškà entuziastø tikëjimà, jog
galima apsieiti be grieþtos siûlomo metodo kontrolës. Tapo aišku, kad en-
tuziazmas, šventas tikëjimas ir geri norai metodo efektyvumo neuþtikrina.
R. Martinsono „nothing works” buvo labai veiksmingas visiems, kas ieškojo

                                                     
1 Lipton D., Martinson R. and Wilks J. The Effectiveness of Correctional Treatment: A

Survey of Treatment Evaluation Studies. – New York: Praeger, 1975.
2 Martinson R. What Works? Questions and Answers about Prison Reform // The Public

Interest. No. 35. (Spring 1974). P. 22-54.
3 Ten pat. P. 49.
4 Bailey W. An Evaluation of 100 Studies of Correctional Outcome // Journal of Criminal

Law, Criminology and Police Science. Vol. 57. (June 1966). P. 153-160.
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poveikio nusikaltëlio asmenybei bûdø. Paaiškëjus, jog tûkstanèiai projektø
neveiksmingi, „nothing works” daugelis mokslininkø suprato taip: nusikal-
tëlio asmenybës korekcijos bûdas neegzistuoja ir nëra jokios vilties, kad jis
bus rastas. Nusikaltëlio pataisymà jie liovësi laikyti kriminalinës justicijos
tikslu.

Imta manyti, kad daugiausia, kà ji gali, tai nedaryti neigiamo poveikio
nusikaltëliui ir apginti visuomenæ nuo nusikaltëlio (nusikaltëlio „neutra-
lizavimo” metodai). Daug kriminologø padarë išvadà, kad nusikalstamumo
negalima veikti per nusikaltëlio asmenybæ, kad reikia tai daryti kitais me-
todais.

Taigi „nothing works” korekcijos modeliui buvo suduotas triuškinantis
smûgis.

Tolesnë korekcijos modelio raida

Dalis kriminologø korekcijos modelá vis dëlto bandë plëtoti toliau. Dvi
jø veiklos kryptys buvo svarbiausios. Visø pirma jie siekë patikslinti R.
Martinsono bei jo kolegø tyrimus ir išsiaiškinti, ar iš tikrøjø „niekas nevei-
kia”. Tam tikslui pirmiausia buvo bandyta patikslinti, kà reiškia „veikia”.

Atsakymas á šá klausimà priklauso nuo to, kiek grieþtus metodinius rei-
kalavimus mes kelsime programø rezultatams. Jeigu, kaip R. Martinsonas
ir jo kolegos, reikalausime labai grieþtø, kardinaliø bei universaliø rezul-
tatø, tvirtinti, jog bûdai jiems pasiekti buvo rasti, negalësime. Taèiau, jeigu
bûsime ne tokie reiklûs ir atsiþvelgsime á bent šiokius tokius rezultatus,
galësime teigti, kad tokiø metodø buvo sukurta nemaþai1. Pavyzdþiui, pusë
iš 65 programø, kurias D. Liptonas, R. Martinsonas ir J. Wilksas atrinko
kaip labiausiai atitinkanèias metodologinius mokslo reikalavimus, korek-
cijos poþiûriu buvo rezultatyvios2.

Kitos apþvalgos taip pat nurodë tam tikrus teigiamus rezultatus3. Þino-
ma, tai toli graþu ne tokie rezultatai, apie kuriuos svajojo korekcijos meto-

                                                     
1 Kaip jau minëta, vienas iš programos kritikos šaltiniø yra galimybë paaiškinti gautà

efektà kitu bûdu, kitø veiksniø poveikiu. Tokiø alternatyviø paaiškinimø paprastai randama
nesunkiai. Atsiþvelgti ir kontroliuoti visus ámanomus veiksnius esant dabartiniam metodikos
lygiui dar neámanoma.

Taigi bet kokios programos rezultatai gali bûti pagristai sukritikuoti. Tokiems ir pana-
šiems kritikos metodams apibûdinti K. Garretas netgi pasiûlë specialø pavadinimà
„þlugdanèios technikos”. Tai teisingi metodiniai reikalavimai, taèiau tokie, kuriuos ávykdyti
esant dabartiniam mokslo lygiui dar problemiška.

2 Robison J. and Smith G. The Effectiveness of Correctional Programs // Crime and De-
linquency. Vol. 17. (January 1971). P. 67-80.

3 Gottfredson M. Treatment Destruction Techniques // Journal of research in Crime and
Delinquency. Vol. 16. (January 1979). P. 39-54.
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dø kûrëjai iki R. Martinsono apþvalgos. Tai daug kuklesni, taèiau realûs
rezultatai. Kita vertus, nuo to laiko daugiau rûpinantis eksperimentine
kontrole buvo pasiekta tikrai svariø rezultatø – sukurti efektyvûs ir meto-
diškai gerai patikrinti metodai. Nemaþa jø dalis turëjo „daugiau negu vi-
dutiná poveiká maþinant recidyvizmà”1. Ypaè svarbûs tyrimai, kuriais ban-
dyta nustatyti bendrus sëkmingø programø bruoþus. Taigi buvo bandoma
išsiaiškinti tas programø ypatybes, kurios labiausiai prisideda prie sëkmin-
go nusikaltëlio taisymo2.

Nustatyta, kad recidyvizmà maþinanèios programos pasiþymi tam tikrais
bendrais bruoþais. Šie bruoþai daþnai vadinami „efektyvaus poveikio prin-
cipais”3.

Pirmasis yra rizikos principas. Jo esmë – atitikmuo tarp rizikos, kad bus
padarytas pakartotinas nusikaltimas, ir korekcinio poveikio intensyvumo.
Keliais tyrimais buvo nustatyta, kad dirbant su nusikaltëliais, kuriø tikimy-
bë nusikalsti didelë, efektyvus yra intensyvus darbas su jais. Taèiau, jeigu
pakartotinio nusikaltimo tikimybë nedidelë – intensyvus darbas turi nepa-
lankø poveiká4.

Antrasis – kriminogeniniø savybiø principas. Kriminogeninëmis savy-
bëmis vadinamos dinaminës (nepastovios, besikeièianèios) nusikaltëlio
asmenybës ypatybës, kurios yra glaudþiai susijusios su recidyvu. Tai antivi-
suomeninis poþiûris, piktnaudþiavimas narkotikais, blogi santykiai šeimoje
ir ryšiai su antisocialinëmis grupëmis5. Svarbu, kad šias savybes jau moka-
ma gana sëkmingai koreguoti.

Treèiasis principas – individualizacijos. Labai svarbu, kad korekcijos
bûdas atitiktø recidyvisto asmenybæ6. Kiekvienas turi savo „mokymosi sti-
liø”. Pavyzdþiui, labai neramiam, baikšèiam nusikaltëliui konfrontacija

                                                     
1 Garret C. Effects of Residential Treatment on Adjucated Delinquents: A Meta–Analysis

// Journal of Research in Crime and Delinquency. Vol. 22. (November 1985). P. 287-308.
2 Palmer T. 1992. The Re–Emergence of Correctional lntervention. – Newbury Park, CA:

Sage, 1996.
3 Lipsey M. and Wilson M. Effective Intervention for Serious Juvenile Offenders: A Synt-

hesis of Research. P. 313-45. 1998. // Serious and Violent Juvenile Offenders: Risk Factors
and Successful Interventions. Ed. by R. Loeber and D. P. Farrington. – Thousand Oaks, CA:
Sage; Andrews D. A., Zinger I., Hoge R. D., Bonta J., Gendreau P. and Cullen F. T. Does Cor-
rectional Treatment Work? Clinically Relevant and Psychologically Informed Meta–Analysis
// Criminology. Vol. 28. P. 369-404.

4 Andrews D. A. and Bonta J. The Psychology of Criminal Conduct. – Cincinnati, OH: An-
derson, 1998. Andrews D. A., Bonta J. and Hoge R. D. Classification for Effective Rehabilita-
tion: Rediscovering Psychology. Criminal Justice and Behavior. Vol. 17. P. 19-52.

5 Ten pat.
6 Van Voorhis P. 1985. Restitution Outcome and Probationers Assessments of Restitution:

The Effects of Moral Development. Criminal Justice and Behavior. Vol. 12. P. 259-87.
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grindþiami metodai netinka1. Lygiai taip pat nusikaltëliams, kuriø intelekto
lygis þemas, netaikytinos aukštesnio intelekto reikalaujanèios programos2.

Ketvirtasis principas – nemaþas programø skirtumas. Šis skirtumas su-
sijæs su psichologinëmis nuostatomis, kuriomis vadovaujamasi. Veiksmin-
giausios korekcijos priemonës, kuriø pagrindas yra biheivioristinis bei bi-
heivioristinis–kognityvinis poveikio modelis3. Tai programos, siekianèios
išmokyti nusikaltëlius „galvoti perspektyviai”, t.y. numatyti savo poelgiø
rezultatus, veiksmingiau spræsti problemas, kylanèias bendraujant su kitais
þmonëmis, ir kontroliuoti savo emocijas.

Penktasis principas – svarbi þmogaus, atliekanèio korekcijà, asmenybë.
Tai turi bûti kûrybiškas ir psichologiškai jautrus þmogus, sugebantis gerai
suprasti nusikaltëlá.

Paaiškëjo, kad didþiausias korekcijos poveikis pasiekiamas, kai laiko-
masi visø minëtø principø. Dël to veiksmingiausios yra poveikio recidyvis-
tams programos, grindþiamos biheivioristiniais bei kognityviniais metodais.
Šios programos labai intensyvios (uþima 40–70 proc. nusikaltëlio laiko) ir
trunka maþiausiai 23 savaites. Joms vadovauja þmonës, gebantys gerai su-
prasti kiekvienà nusikaltëlá, kurá jie stengiasi perauklëti. Programos suda-
romos bei korekcijos metodai parenkami atsiþvelgiant á nusikaltëlio pro-
blemas (kriminogeniniø savybiø principas) bei jo „mokymosi stiliø”. Tokiø
programø apþvalga parodë, kad laikantis visø nurodytø principø recidyvas
sumaþëja vidutiniškai 50 proc.4.

Nuo minëtø principø nukrypusios programos yra maþai veiksmingos.
Tai patvirtino populiariø poveikio programø, tokiø kaip intensyvios prie-
þiûros, elektroninio suëmimo, sukarintø stovyklø, tyrimas. Nedidelis jø po-
veikis kaip tik ir siejamas su tuo, kad laikomasi tik dalies minëtø principø5.

Taigi po labai dideliø vilèiø pirmoje XX a. pusëje ir didelio nusivylimo
antroje jo pusëje korekcinis kriminalinës justicijos modelis vël „atsigauna”,

                                                     
1 Warren M. Application of Interpersonal Maturity Theory to Offender Populations. P.

23-49 // Personality Theory, Moral Development, and Criminal Behavior. Ed. by W. Laufer
and J. Day. – Lexington, MA: Lexington Books, 1983.

2 Fabiano E., Porporino F. and Robinson D. Canada’s Cognitive Skills Program Corrects
Offenders Faulty Thinking // Corrections Today. 1991. Vol. 53. (August). 1994. P. 102-108.

3 Palmer T. The Re–Emergence of Correctional lntervention. – Newbury Park, CA: Sage.
1996.; Gendreau P. The Principles of Effective Intervention With Offenders. P. 117-30 // Cho-
osing Correctional Options That Work. Ed. by A. T. Harland. – Thousand Oaks, CA: Sage.
1996.

4 Andrews D. A., Zinger I., Hoge R. D., Bonta J., Gendreau P. and Cullen F. T. Does Cor-
rectional Treatment Work? Clinically Relevant and Psychologically Informed Meta–Analysis.
Criminology. Vol. 28. 1990. P. 369-404.

5 Lipsey M. and Wilson D. Effective Intervention for Serious Juvenile Offenders: A Synt-
hesis of Research. 1998. P. 313-45 // Serious and Violent Juvenile Offenders: Risk Factors and
Successful Interventions. Ed. by R. Loeber and D. P. Farrington.
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tikslinami asmenybës korekcijos metodai, á kuriuos jis gali orientuotis, bei
reikalavimai ir bûdai kontroliuoti, kiek tie tikslai pasiekiami.

Dabar jau turime pagrindo teigti, kad reabilitacijos principai išgyvena
tikrà renesansà. Reabilitacija nustojo bûti entuziastø judëjimu, atsisakë
nerealiø vilèiø bei stebuklingø metodø, kurie iš karto išspræstø visas jos
problemas.

Plëtojama sëkmingos korekcijos metodø sistema. Jos pagrindas – kom-
pleksinis (veikiantis skirtingus asmenybës bruoþus), tikslus (išaiškinantis ir
veikiantis svarbiausias konkretaus individo problemas), pagrástas (taikantis
efektyviausius metodus) ir kruopšèiai kontroliuojamas poveikis. Taèiau dar
yra daug neišspræstø korekcijos poveikio problemø.

Net ir veiksmingiausiø psichologinës korekcijos metodø poveikis kol
kas yra tikimybinio pobûdþio. Vadinasi, mes niekada negalime bûti visiškai
tikri, kad tam tikras metodas tam tikru konkreèiu atveju turës norimà po-
veiká. Mes tik þinome, kad taip jis veikia „daþniausiai”. Kitaip tariant, turi-
me reikalà su gana didele jo sëkmingo poveikio tikimybe. Šioje situacijoje
kriminologas panašus á gydytojà, kuris sako pacientui: šie vaistai tikriausiai
jums padës. Gydytojas taip sako todël, kad neþino visø veiksniø, nuo kuriø
priklauso vaisto poveikis. Kitoje šalyje, dirbant su kitu kontingentu, esant
kitokiems santykiams ir t.t. veiksmingas metodas gali bûti neveiksmingas ir
mums bus nelengva atsakyti á klausimà, kodël taip yra. Dël to perkeldami
metodà á kità vietà turime iš naujo kruopšèiai tikrinti, ar jis efektyvus.

Lietuvai atgavus nepriklausomybæ atsirado galimybë paþinti ir perimti
didþiulæ pasaulinæ korekcinio darbo patirtá. Tam tikru atþvilgiu mums ne-
reikia „išradinëti dviraèiø” ir iš naujo nueiti tà ilgà ir nelengvà kelià, kurá
jau nuëjo penitencinë psichologija, edukologija. Pasaulis sukaupë nemaþai
gana veiksmingø korekcinio darbo su nusikaltëliais metodø bei formø. Ka-
dangi šie metodai efektyvûs kitur, vadinasi, jie perspektyvûs ir pas mus. Bet
„perspektyvus” nereiškia „uþtikrintas”. Mûsø laukia didelis ir labai
kruopštus darbas – patikrinti juos metodiškai, nustatyti poveikio mûsø sà-
lygomis specifikà ir prielaidas.

Asmenybës korekcijos formos

Ávairioms poveikio priemonëms išbandyti bei ádiegti sukurta aibë pro-
jektø. Vieni taikomi laisvës atëmimo vietose, kiti laisvëje. Skirtingi yra ir
juos taikantys specialistai. Didelë projektø dalis buvo darbo su nuteistai-
siais apskritai projektai. Parengta nemaþai darbo su agresyviais nusikaltë-
liais, narkomanais programø.

Kadangi šie nuteistøjø korekcijos metodai ištobulëjo ir paplito, bau-
dþiamosios bausmës ir ypaè laisvës atëmimo turinys iš esmës pasikeitë.
Anksèiau laisvës atëmimas reiškë nuteistøjø „laikymà”. Svarbiausia buvo,
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kad laisvës atëmimo vietoje jie praleistø ástatymo numatytà laikà. Korek-
cijos modelio sàlygomis bausmës vykdymas yra tik korekcinio darbo su
nuteistaisiais prielaida. Anksèiau nuteistieji buvo laikomi – dabar su jais
dirbama. Tas polinkis ypaè pastebimas turtingiausiose Vakarø šalyse. Nu-
teistajam sukuriamos asmenybës tobulinimo sàlygos. Psichologas stengiasi
išsiaiškinti nuteistojo problemas ir padëti jas spræsti. Socialinio darbuotojo
tikslas – padëti pasiruošti išeiti á laisvæ. Nuteistajam sudaromos galimybës
mokytis, ágyti profesijà ir darbo ágûdþiø. Vargu ar vidutinis Švedijos ar
Prancûzijos gyventojas turi tiek galimybiø mokytis, sulaukti psichologinës
pagalbos kaip nuteistasis laisvës atëmimo bausme.

6. ï nusikaltëliø atskyrimà nuo visuomenës
orientuota kriminalinë justicija

Modelio esmë

Šio kriminalinës justicijos modelio tikslas – apsaugoti visuomenæ nuo
nusikaltëliø bei jø daromos þalos. Pagrindinæ modelio idëjà trumpai išdëstë
vienas Amerikos šventikas: „Noriu, kad þmonës, kurie uþpuola kitus, bûtø
laikomi saugiai kaip atominis ginklas. Jie turi bûti laikomi taip, kad nebûtø
jø destruktyvaus poveikio mums”1.

Kalbëdami apie „saugø laikymà” šio modelio šalininkai turi omenyje
laisvës atëmimà. Kitiems pavojingi þmonës, pasak jø, turi bûti laikomi taip,
kad fiziškai negalëtø padaryti þalos.

Vienas iš nusikaltëliø atskyrimo nuo visuomenës pavyzdþiø yra JAV
ávesta „Trijø smûgiø” kriminalinës justicijos reforma. Šios reformos esmë –
labai sugrieþtinta bausmë po kiekvieno naujo nusikaltimo. Tarkime, uþ
pirmà vagystæ asmuo nuteisiamas lygtinai, uþ antrà – 6 mënesius kalëjimo,
uþ treèià baudþiamas keleriø laisvës atëmimo metø bausme. Šios kriminali-
nës reformos iniciatorë buvo Kalifornijos valstija (þr. „Kalifornija – „Trys
smûgiai””).

                                                     
1 Byrne H. Society Needs Draconian Justice // The New York Times. November 20, 1979.

P. 23.
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Kalifornija – ¥Trys smūgiai”. Kalifornijos baudžiamojo ko-
dekso 667 straipsnis. Kriminalinės justicijos, orientuotos į

nusikaltėlių atskyrimą nuo visuomenės, pavyzdys

Kalifornijos valstijos baudþiamasis kodeksas buvo papildytas keliomis
nuostatomis, kurios drastiškai grieþtino bausmes uþ pakartotinius nusikal-
timus. Paþymëtina, kad pakartotinai nusikaltusiems asmenims šios Valsti-
jos baudþiamasis ástatymas buvo labai grieþtas ir prieš „Trijø smûgiø” lai-
kotarpá. Pavyzdþiui, pagal Kalifornijos ástatymà uþ sunkø nusikaltimà nu-
teistam ir vël apkaltintam padarius kità sunkø nusikaltimà asmeniui auto-
matiškai prie bausmës pridedama 5 metai. Jeigu padaromas kitas nusikal-
timas, prie bausmës pridedama dar 5 metai ir t.t.1. Nepanaikinant ankstes-
niø grieþtø nuostatø buvo priimtos naujos:

1. „Pirmas smûgis”: §667 (e) (1) nustato, kad jeigu nusikaltëlis, kuris
anksèiau yra padaræs sunkø arba su prievarta susijusá nusikaltimà,
padaro naujà (šá syká nebûtinai sunkø arba susijusá su prievarta) nu-
sikaltimà, tai bausmë uþ šá naujà nusikaltimà turi bûti padvigubinta.

2. „Antras smûgis”: jeigu asmuo jau buvo du arba daugiau kartø teistas
uþ sunkius arba su prievarta susijusius nusikaltimus, nuosprendis uþ
naujà nusikaltimà turi bûti neapibrëþtos trukmës laisvës atëmimas
(t.y. asmuo gali kalëti tol, kol nebus galima garantuoti, kad jis tikrai
nepadarys naujø nusikaltimø; ákalinimas gali tæstis iki gyvos galvos).
Minimali bausmë tokiu atveju turëtø bûti trigubai ilgesnë, nei uþ toká
nusikaltimà numato ástatymas.

3. Apibendrinant teismo skirtas bausmes, asmeniui, padariusiam keletà
nusikaltimø, uþ kiekvienà visais atvejais taikomas bausmiø subendri-
nimas (netaikomos bausmiø „apëmimo” ir kitos technikos).

4. Draudþiama asmená lygtinai atleisti nuo bausmës.
5. Neleidþiama taikyti asmeniui diversijos programø arba siøsti á Kali-

fornijos reabilitacijos centrà.
6. Ribojami vadinamieji „gero laiko kreditai” (t.y. nuteistajam skai-

èiuojamas laikas, per kurá jis neturëjo jokiø pastabø ir uþ tà gero el-
gesio laikà proporcingai trumpinama laisvës atëmimo bausmë).

7. Neatsiþvelgiama á tai, kaip seniai padarytas ankstesnis nusikaltimas
(mûsø terminologija – panaikinama teistumo išnykimo institucija).

                                                     
1 Californian Penal Code. P. 667.
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8. Apribojama prokuroro teisë sudaryti vadinamàsias „plea bargaining”,
t.y. gynybos ir kaltinimo sutartis, kai nusikaltëliui sutikus prisipaþinti,
jog padarë nesunkø nusikaltimà, ásipareigojama nekaltinti ji sunkes-
niu.

Visos šios nuostatos iš esmës pailgina bausmës laikà. Tai reiškia, kad
geriausia, ko gali tikëtis asmuo, pakartotinai darantis minëtus sunkius ir su
prievarta susijusius nusikaltimus, tai 20 metø kalëjimo. Vadinasi, toks as-
muo tiesiog pašalinamas iš visuomenës1.

Asmenybës koncepcija

Šiam modeliui bûdingas poþiûris á asmenybæ gana paprastas. Visus
þmones jis skirsto á dvi grupes: normalius ir „uþkietëjusius”.

Normalûs – tai tokie, kurie apskritai në karto nenusikalsta ástatymui ar-
ba nusikalsta vienà kartà ir po nedidelës bausmës pasitaiso – nebedaro nu-
sikaltimø. „Uþkietëjæ” – tai nusikaltëliai, kurie padaro du arba daugiau
sunkiø nusikaltimø ir kuriø „nepataiso” bausmë bei ávairiausios korekcijos
priemonës. Tokiø visuomenëje yra nedaug. Taèiau bûtent jø padaryti nusi-
kaltimai yra sunkiausi ir pavojingiausi. Be to, jie yra savotiški blogio šalti-
niai visuomenëje. Jø izoliavimas yra natûrali visuomenës reakcija, išplau-
kianti iš siekio apsaugoti didþiàjà visuomenës daugumà nuo nedidelës labai
jai kenkianèiø þmoniø grupës.

Neutralizacijos modelis pagrástas prielaida, kad yra þmoniø, kuriems
bûdingas neperauklëjamumas. Apie šá bruoþà tiesiogiai liudija pakartotini
nusikaltimai. Taigi, jeigu nusikaltëlis, padaræs sunkø nusikaltimà ir uþ já
nubaustas, nusikalsta pakartotinai, galima daryti išvadà, kad jis nepataiso-
mas arba sunkiai pataisomas.

Paþymëtina, kad šiai asmenybës koncepcijai bûdingas savotiškas tauto-
loginis uþburtas ratas: nusikaltëlis padaro kelis nusikaltimus dël to, kad jis
„uþkietëjæs”. Bet tai, jog jis „uþkietëjæs”, suþinome iš to, kad jis padarë ke-
lis nusikaltimus.

Atskyrimo nuo visuomenës rûšys

Kriminalinë justicija, siekianti atskyrimo, gali tai daryti keliais bûdais.
Kokios bus taikomos ástatymo normos, priklauso nuo pasirinkto bûdo.

                                                     
1 Vitiello M. Three Strikes: Can we Return to Rationality? // The Journal of Criminal Law

& Criminology. 1997. Vol. 87(2). P. 407.
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Bendras atskyrimas nuo visuomenës
Atskyrimà uþtikrinantys ástatymai taikomi visiems, kurie pakartotinai

paþeidinëja ástatymus (þr. „Kalifornija – „Trys smûgiai””).

Selektyvusis atskyrimas nuo visuomenës
Šis atskyrimas taikomas tik tada, kai papildomai nustatoma, kad asmens

rizika nusikalsti yra didelë. Kitaip tariant, jeigu specialiais metodais nu-
statoma, kad ateityje jis darys naujus nusikaltimus.

Þinomoje P. Greenwoodo skalëje nurodyti 7 nusikaltëlio poþymiai (þr.
„Nusikaltëlio, linkusio daryti nusikaltimus, skiriamieji poþymiai”). Tie po-
þymiai nustatyti lyginant nusikaltëlius, kurie daro ir kurie nedaro pakarto-
tiniø nusikaltimø.

Nusikaltëlio, linkusio ir toliau daryti nusikaltimus, skiriamieji poþymiai
(pagal P. Greenwood):

1. Anksèiau buvo teistas uþ toká patá nusikaltimà.
2. Dvejus su puse arba daugiau metø jau praleidæs kalëjime.
3. Buvo teistas jaunesnis nei 16 metø.
4. Buvo laikomas nepilnameèiams nusikaltëliams skirtoje ástaigoje.
5. Per pastaruosius dvejus metus vartoja stiprius narkotikus (pvz., he-

roinà arba barbitûratus).
6. Šiuos narkotikus vartojo dar bûdamas nepilnametis.
7. Pastaruosius dvejus metus buvo bedarbis pusæ metø arba ilgiau.
P. Greenwoodas nustatë, kad nusikaltëliai, kuriems bûdingi keturi iš šiø

bruoþø, daþniausiai ir toliau daro nusikaltimus.
Metodas geras tuo, kad jis leidþia ne taip intensyviai panaudoti atskyri-

mà. Nusikaltëlio „karjera” neretai baigiasi jam sulaukus tam tikro amþiaus.
Taigi toli graþu ne visada keletas jo padarytø nusikaltimø liudija, jog jis ir
toliau nusikals. Svarbu tiksliai atrinkti tuos, kuriø tikimybë, kad jie ir atei-
tyje paþeidinës ástatymus, tikrai didelë.

Tai nepalyginti „ekonomiškesnis” atskyrimo modelis. P. Greenwoodas
apskaièiavo, kad atrenkant nusikaltëlius pagal jo metodà galima 20 proc.
sumaþinti ginkluotø apiplëšimø skaièiø – reikia tik 2,5 proc. padidinti lai-
komø kalëjime þmoniø skaièiø. Selektyvaus atskyrimo galimà efektà pa-
tvirtino ir kiti autoriai1. Didþiausias šio metodo trûkumas yra netikslûs at-
rankos metodai. Tokios kaip P. Greenwoodo skalës teikia tik apytikslæ bû-
simojo elgesio prognozæ. Paklaida gali bûti gana didelë. Dël jos atskyrimas
gali bûti pritaikytas þmonëms, kuriems to jau nereikia. Kita vertus, progno-

                                                     
1 Visher C. The Rand Inmate Surway: A Reanalysis // Blumstein A. et al. Criminal Careers

and Career Criminals.– Washington D.C.: National Academy Press, 1986. Vol. 2. P. 161-211.
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zës klaida gali paskatinti netaikyti atskyrimo tiems nusikaltëliams, kuriems
já taikyti reiktø. Tai, be abejo, geriau nei atskirti visus, kurie pakartotinai
padarë nusikaltimà, nebandant atsakyti á klausimà, ar konkretaus þmogaus
atþvilgiu to iš tikrøjø reikia.

Taikyti moksliškai pagrástas atrankos skales geriau, negu bandyti atrin-
kinëti, kam taikyti ir kam netaikyti atskyrimà vadovaujantis tik sveiku pro-
tu. Taèiau faktas, kad sutikdami taikyti šià metodikà iš anksto sutinkame ir
su tuo, jog dalis þmoniø bus nuteisiami tiesiog dël to, kad jø nusikalstamu-
mo nepavyko prognozuoti, išlieka.

Kriminalinës karjeros nutraukimas ir atskyrimo modelis

Ši atskyrimo forma siekia išsiaiškinti tokias nusikaltëliø grupes, kuriø
tikimybë padaryti nusikaltimà didþiausia. Tai gali bûti, pavyzdþiui, amþiaus
grupës. J. Cohenas nustatë, kad tokius nusikaltimus kaip ginkluotas uþ-
puolimas bei butø vagystës nusikaltëliai paprastai daro bûdami tam tikro
amþiaus. Tas tam tikro nusikaltimo darymo laikotarpis paprastai nëra labai
ilgas. Daþniausiai šie nusikaltimai daromi apie 10 metø. Prieš tà aktyvøjá
laikotarpá tokiø nusikaltimø padaroma gerokai maþiau. Taigi trumpi laisvës
atëmimo nuosprendþiai, jeigu jie skiriami to „aktyvaus amþiaus” nusikaltë-
liams, nusikalstamumà gali gerokai sumaþinti. Tarkime, jeigu aktyvaus nu-
sikalstamumo laikotarpis trunka vidutiniškai 10 metø ir per tà laikotarpá
buto grobstytojas vidutiniškai apiplëšia 400 butø, tai laisvës atëmimas dve-
jiems metams nuo nusikaltimø apsaugo 80 butø, t.y. nusikalstamumas su-
maþinamas 20 proc.

Pagrindiniai modelio bruoþai. Santykis su kitais modeliais

Svarbiausia bausmiø sistemos ypatybë yra didþiulis skirtumas tarp
bausmiø, skiriamø uþ pirmà kartà padarytà nusikaltimà, ir bausmiø uþ toká
pat nusikaltimà, padarytà antrà arba treèià kartà. Dorovinis nusikaltimo
ydingumas, sunkumas, pavojingumas visuomenei nevaidina tokio didelio
vaidmens kaip kitø modeliø atveju. Tarkime, itin pavojingo recidyvisto ins-
titutas, kuris taikant kitus modelius yra ne toks reikšmingas, atkyrimo mo-
delio atveju yra labai svarbus. Panašus ástatymo normø suskirstymas bûdin-
gas ir baudþiamajam procesui.

Atskyrimo modeliui atsirasti didelæ reikšmæ turëjo nusivylimas sulaiky-
mo ir korekcijos modeliais. Atskyrimo modelio kûrëjai netiki, kad uþkie-
tëjusá nusikaltëlá galima perauklëti. Tuo šis modelis skiriasi nuo korekcijos
modelio. Uþkietëjæs nusikaltëlis – kaip plëšrus þvëris, jo negalima pataisyti
ir vienintelis bûdas apsisaugoti yra laikyti já uþ grotø. Dël to šis modelis
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nepateikia psichokorekcijos metodø ir teisës normø, skatinanèiø jø taiky-
mà.

Atskyrimo modelis skiriasi ir nuo sulaikymo modelio, nes netikima, kad
bausmë gali þmogø pakeisti. Šis modelis netaikomas uþkietëjusiems nusi-
kaltëliams, nes jie bausmës nebijo. Todël visuomenë jø atþvilgiu yra bejëgë.

Atskyrimo modelis iš esmës skiriasi ir nuo atpildo modelio. Èia didesnë
bausmë skiriama ne tiek uþ tai, kà nusikaltëlis padarë, kiek uþ tai, koks jis
yra. Uþ antrà ir treèià nusikaltimà baudþiama daug grieþèiau ne dël to, kad
tai bûtø itin blogai, o dël to, kad jie liudija apie asmens nepataisomumà.

Grieþtesnë bausmë uþ naujus nusikaltimus kelia ir doroviniø bei teisiniø
problemø. Juk baudþiant grieþèiau uþ naujà nusikaltimà vien dël to, kad
individas anksèiau jau nusikalto, išeina, kad asmuo pakartotinai baudþia-
mas uþ ankstesnájá. Tai paþeidþia draudimà uþ tà patá nusikaltimà bausti du
kartus”. Uþ tà patá nusikaltimà asmuo neturëtø bûti baudþiamas pakartoti-
nai. Tuo tarpu bausdami uþ pakartotinà nusikaltimà grieþèiau mes lyg ir
baudþiame asmená uþ tai, kad jis jau kartà buvo padaræs nusikaltimà. Nusi-
kaltëlis, nuteistas tam tikra laisvës atëmimo bausme, kalbant atpildo kalba,
turi sumokëti skolà visuomenei. Skolos dydis matuojamas laisvës atëmimo
metais. Atlikdamas bausmæ jis tà skolà sumoka. Pakartotiná nusikaltimà
padariusá nusikaltëlá bausdami uþ ankstesnius nusikaltimus prieštaraujame
atpildo principui ir teisingumo jausmui.

Atskyrimo modelio šalininkai bando šá kaltinimà nuginèyti. Jø teigimu,
atskyrimas vis dëlto neprieštarauja teisybës principui. „Ávertindami pirmà
nusiþengimà privalome turëti omenyje, kad tuo metu, kai asmuo darë nusi-
kaltimà, jis buvo tik vienas iš didelës auditorijos, kuriai ástatymas adresavo
baudþiamàjá draudimà. Antrà kartà paþeidëjo kaltë yra daug didesnë, nes
jis atkakliai laikësi savo nusikalstamo elgesio ir po to, kai ástatymas asme-
niškai jam parodë savo nepasitenkinimà jo elgesiu”, – teigia T. von Hirschi.

Kitas argumentas (já irgi pateikë T. von Hirschi) yra tas, kad nusikaltë-
lis, darantis vis naujus nusikaltimus, pamaþu „praranda nuolaidas”. Mat
pirmà kartà nusiþengæs individas gali tvirtinti, kad tai jam nebûdinga, ir
ágyti nuolaidos teisæ. Darydamas naujus nusikaltimus individas tos teisës
jau netenka.

Dël doroviniø argumentø „prieš” ir „uþ” atskyrimà aktyviai diskutuo-
jama. Bet visiškai aišku, kad jie – tik bandymas pateisinti atskyrimà, árodyti,
jog atskyrimas neprieštarauja teisingumo principams. Atskyrimo tikslai
visai kiti – nedoroviniai. Atskiriant nusikaltëlá nekeliamas tikslas pasielgti
jo atþvilgiu teisingai. Tikslas yra visiškai kitas – apsaugoti nuo jo visuome-
næ. Bûtent šiuo tikslu, o ne teisybës idealais grindþiamos nusikaltëlio atsky-
rimo priemonës. Juk jeigu nusikaltëlis, nepaisydamas labai þiauriø baus-
miø, ir toliau daro nusikaltimus, tai galima manyti, kad jam daug sunkiau
negu kitiems þmonëms elgtis taip, kaip reikalauja ástatymas. Neproporcin-
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gas bausmës sugrieþtinimas šiuo atþvilgiu yra akivaizdi neteisybë. Kalintas
uþ grotø asmuo faktiškai aukojamas (arba pasiaukoja) dël visuomeninës
tvarkos. Jis pašalinamas ne todël, kad „blogas”, o todël, kad visiems (išsky-
rus já) bûtø ramu.

Atskyrimo poveikis

Iš pirmo þvilgsnio atskyrimas ir juo pagrástas kriminalinës justicijos mo-
delis atrodo labai veiksmingas. Auklëjamasis darbas su nusikaltëliais pa-
remtas kilniomis idëjomis. Taèiau realios jo galimybës daug kam kelia pa-
grástø abejoniø. Visiškai kas kita pasakytina apie atskyrimà. Uþuot beviltiš-
kai bandæs pataisyti nepataisomus atskyrimo modelis paprasèiausiai
„išima” juos iš visuomenës. Tai, aišku, þiauru, bet praktiška, ryþtinga ir
greita. Nusikaltëlis nustoja daryti nusikaltimus, kai tik yra atskiriamas, pa-
šalinamas iš visuomenës. Taigi ir efekto – nusikalstamumo maþëjimo – ga-
lima laukti netrukus.

Nepataisomø pašalinimas lyg ir turëtø sudaryti sàlygas sëkmingai patai-
syti ir kitus nusikaltëlius. Izoliavus nepataisomus nelieka piktybiškø visuo-
menës nariø, kurie jà „gadina”.

Ši atkûrimo ideologija pasirodë labai átikinama. JAV pirmoji tokià re-
formà ágyvendino Kalifornijos valstija. Reforma buvo pradëta 1994 m. ir
truko trejus metus. Nelaukdamos jos rezultatø dar 21 valstija ávedë „Trijø
smûgiø” ástatymus. Kalifornija nëra vienintelë valstija, kuri pertvarkë savo
kriminalinæ justicijà vadovaudamasi „Trijø smûgiø” idëja. Apie 1999 m. šia
linkme pasuko Kolorado, Kentukio, Delavaro, Ilinojaus, Indianos, Luisia-
nos ir kitos valstijos.

1997 m. Kalifornijos generalinis prokuroras apibendrino „Trijø smûgiø”
poveiká nusikalstamumui. Ataskaitos duomenimis, ketverius metus prieš
„Tris smûgius” nusikalstamumas Kalifornijoje maþëjo vidutiniškai 2,4 proc.
per metus, o nuo 1994 iki 1997 m. jis sumaþëjo 30,8 proc. Prievartos nusi-
kaltimø skaièius 1990–1993 m. sumaþëjo 7,3 proc., 1994–1997 m. sumaþëjo
26,9 proc.

Ataskaitoje teigiama, kad visoje JAV istorijoje nebuvo laikotarpio, kad
nusikalstamumà pavyktø sumaþinti taip greitai ir smarkiai.

Šià informacijà greitai išplatino þiniasklaida. Apie Kalifornijos „ste-
buklà” rašoma ir kalbama toli uþ jos ribø. Argumentas, kad su nusikaltë-
liais nereikia „terliotis”, kad bûtina veikti „negailestingai ir ryþtingai”, at-
rodë átikinamas.

Tuo tarpu kriminologinë analizë „stebuklu” vertë gerokai suabejoti,
ypaè tuo, kad nusikalstamumo sumaþëjimas buvo „Trijø smûgiø” rezulta-
tas. Pirmiausia atskyrimo efektas niekaip negalëjo pasireikšti per pirmus 34
mënesius. Mat nusikaltëliams, kurie padaro sunkius nusikaltimus, daþniau-
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siai ir be „Trijø smûgiø” skiriamos bausmës, gerokai ilgesnës nei 34 mëne-
siai. Taigi papildomos laisvës atëmimo bausmës, išplaukianèios iš „Trijø
smûgiø”, bus skiriamos vëliau. Jø poveikis nusikalstamumui (jeigu toks
bus) irgi turëtø pasireikšti vëliau1. Taèiau abejotina, ar toks poveikis iš viso
bus. Mat nereti atvejai, kai vietoje suimto nusikaltëlio akimirksniu atsiran-
da kitas. Akivaizdus pavyzdys – prekyba narkotikais ir automobiliø vagys-
tës. Suëmus nusikaltëlius „prekë” tampa deficitinë, paklausa ir kaina didë-
ja, nelegalus verslas tampa vis labiau viliojantis ir vietoje suimtø greitai
atsiranda naujø nusikaltëliø.

Panašus fenomenas galimas ir grupiniø nusikaltimø atveju. Daþniausiai
suimama ne visa grupë (pvz., apvaginëjanti butus). Dël to po trumpos per-
traukos grupë atnaujina savo veiklà, o jos „vakansinës” vietos greitai uþpil-
domos.

Taèiau didþiausia atskyrimo problema yra jo „kaina”. Nusikaltëliø kali-
nimas – labai brangus dalykas. Tyrimai rodo, kad norint bent 10 proc. su-
maþinti nusikalstamumà reikia dvigubai arba net trigubai padidinti kalëji-
muose laikomø nusikaltëliø skaièiø. Tai savo ruoþtu reiškia drastiškà mo-
kesèiø naštos padidëjimà. Tad labai abejotina, jog tam, kad bûtø palyginti
nedaug sumaþintas nusikalstamumas, gyventojai sutiktø mokëti daug di-
desnius mokesèius2.

Atskyrimo šalininkai bando teigti, kad tos išlaidos atsiperka. Kiekvienas
nusikaltimas yra tam tikra þala visuomenei. Nusikaltimo padariniai gali
bûti materialiniai bei moraliniai nuostoliai, psichiniai išgyvenimai, þala vi-
suomenës dorovinëms nuostatoms. Apskaièiavæ visà þalà matysime, teigia
jie, kad išlaidos papildomiems kalëjimams duoda materialiná ir moraliná
pelnà. Galiausiai esminis nusikalstamumo sumaþinimas pagerina vidiná
šalies ir visuomenës socialiná „klimatà”. Tai savo ruoþtu pagerina ûkio bei
kitø visuomenës srièiø funkcionavimà.

Didþiausia problema – tuos teiginius árodyti, mat nusikaltimo þala gali
bûti apskaièiuojama labai nevienodai. Tai priklauso nuo tuo, kas ir kaip
skaièiuoja. Juk svarbià nusikaltimo padarytos þalos dalá sudaro moralinë,
psichinë þala, t.y. dalykai, kurie neturi jokios apibrëþtos kainos. Ne maþiau
skirtingos ir prognozës, kiek nusikaltimø nebus padaryta. Tam reikia atsa-
kyti á klausimà, kiek nusikaltimø padarytø nusikaltëlis, jeigu jis liktø lais-
vëje. Tos prognozës paremtos gana skirtingomis prielaidomis ir jø išvados
visiškai skirtingos (kartais ir nerealios). Pavyzdþiui, Kalifornijos gubernato-
riaus vyresnysis konsultantas ekonomikos klausimais Ph. Romero apskai-

                                                     
1 Beres L. and Griffith T. Did „Three Strikes" Cause the Recent Drop in California

Crime? An Analysis of the California Attorney General’s Report Los Angelos Law Review. P.
101.

2 Conclin J. Criminology. 1992. P. 461.
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èiavo, kad kiekvienà nepataisomà nusikaltëlá laikant kalëjime per metus
visuomenei sutaupoma nuo 137 000 iki 248 000 JAV doleriø1. P. Greenwo-
odas, vadovaudamasis kitomis prielaidomis, apskaièiavo, kad iš tikrøjø su-
taupoma tik 20 000–40 000 doleriø. Pagaliau kai kurie autoriai teigia, kad
ákalinimas gali reikalauti iš visuomenës labai dideliø išlaidø, todël tikëtis
kokio nors pelno neverta.

7. Atkuriamoji (restitucijos) kriminalinë justicija

Modelio esmë

Šio kriminalinës justicijos modelio svarbiausias tikslas yra atkurti santy-
kius, kuriuos paþeidë nusikaltimas2.

Kiekvienas nusikaltimas padaro nukentëjusiajam kokià nors þalà. Ta
þala gali bûti materialinë – tam tikro turto sunaikinimas arba sugadinimas,
fizinë (didesnis arba maþesnis kûno suþalojimas), moralinë (paþeminimas),
psichinë (skausmas ) ir kt. Be to, kyla konfliktas tarp nusikaltëlio ir nu-
kentëjusiojo. Anksèiau jø santykiai buvo „normalûs” – neutralûs arba net
geri. Dabar jie paþeisti. Pagaliau tai þala aplinkiniams. Paþeista bendruo-
menës, kurioje gyvena tiek nusikaltëlis, tiek nusikaltimo auka, taika, jos
nariø santykiai apskritai. Socialinës normos, kuriomis vadovavosi jos nariai,
pasirodo esanèios ne tokios jau svarbios, jeigu kaþkas šiurkšèiai jas paþei-
dþia. Jos nariø savitarpio pasitikëjimas maþëja.

Baudþiamoji bausmë tuos paþeistus santykius simboliškai atkuria. Á at-
lygá orientuota kriminalinë justicija tai daro skirdama teisingà bausmæ. Nu-
sikaltëliui skiriama bausmë reiškia, kad teisybë bei socialinë tvarka vis
dëlto nugalëjo.

Atkuriamosios kriminalinës justicijos tikslas kitoks – ne bausti nusikal-
tëlá, o suteikti jam galimybæ paèiam atkurti paþeistus santykius. Nusikaltëlis
gali savarankiškai atlyginti nukentëjusiajam þalà, atsiprašyti já bei su juo
susitaikyti. Jis gali atlyginti ir bendruomenei padarytà þalà. Pavyzdþiui, at-
lygindamas tà þalà, kurià padarë negerbdamas ir šiurkšèiai paþeisdamas
bendruomenës socialines normas, jis gali padaryti kà nors altruistiško ir
svarbaus jai.

Visa tai ir suprantama kaip santykiø tarp nusikaltëlio ir nukentëjusiojo,
taip pat tarp nusikaltëlio ir bendruomenës atkûrimas. Dël to baudþiamoji
bausmë gali bûti jau nebereikalinga.

                                                     
1 Ten pat. P. 436.
2 Madlener K. Die Wiedergutmachung im Spiegel der Rechtsvergleichung // Eser A.,

Madlener K. Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht. – Freiburg, 1992.
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Toks atkûrimas ir yra tikslas, kurio siekia aptariamasis kriminalinës
justicijos modelis.

Reikia skirti savanoriškus ir priverstinius nusikaltëlio veiksmus atku-
riant paþeistus santykius. Pirmieji daromi paties kaltininko noru, antrieji –
teismo nutarimu. Kalbant apie restituciná modelá daþniausiai omenyje tu-
rimas tik pirmasis atvejis, kai restitucija išsprendþia nusikaltimo problemà.
Nusikaltëlis, atlyginæs þalà nukentëjusiajam, laikomas išpirkusiu savo kaltæ.

Atkuriamosios justicijos pavyzdys. Japonija1

Jeigu þmogui, gyvenusiam Japonijoje, priminsite atsiprašymo vaidmená
šioje šalyje, išgirsite daugybæ linksmø istorijø apie atsiprašymus, padëjusius
spræsti tiek maþas, tiek dideles problemas. … Net ir trumpai viešëdami Ja-
ponijoje ásitikinsite, kokia skirtinga atsiprašymo reikšmë Japonijoje ir, pa-
vyzdþiui, JAV arba Europoje.

H. Wagatsuma, A. Rosettas (1986) ir T. Lebra (1995) buvo, ko gero,
pirmieji, kurie skyrë šiam fenomenui toká dëmesá, kokio jis iš tikrøjø yra
vertas. Visi jie parodë, kad japonai linkæ atsiprašyti situacijoje, kurioje
amerikieèiai daþniausiai jauèiasi visiškai teisûs.

Bet ypaè svarbus vaidmuo, kurá atsiprašymas suvaidino maþinant nusi-
kalstamumà Japonijoje.

Sunku rasti kità tokià sritá, kurioje kontrastas tarp Japonijos ir JAV
bûtø toks didelis kaip nusikalstamumo srityje. Japonijoje, lyginant su visu
industriniu pasauliu, dabar nusikalstamumas maþiausias. Pastebimai suma-
þëjo beveik visø nusikaltimø (išskyrus keliø eismo).

Visiškai kitaip padëtis klostësi JAV. Nusikaltimø šioje šalyje nuo 1960
iki 1988 m. padaugëjo tris kartus. 9–to dešimtmeèio viduryje JAV buvo 3
kartus daugiau vagysèiø ir 5 kartus daugiau nuþudymø nei Japonijoje.

Panašus nusikalstamumo lygis buvo ir daugelyje Vakarø Europos šaliø
(išimtis – nuþudymai). Pavyzdþiui, Didþiojoje Britanijoje vagysèiø 100 000
gyventojø buvo maþdaug 5 kartus daugiau nei Japonijoje, Vokietijos Fede-
racinëje Respublikoje – 4, Prancûzijoje – 3 kartus.

Japonijoje sumaþëjo beveik visø kategorijø nusikaltimø: nuþudymø – 40
proc., plëšimø – 60 proc., išþaginimø – iki 80 proc.

Šis fenomenas aiškinamas ne itin átikinamai. Daþniausiai mokslininkai
þemà nusikalstamumo lygá Japonijoje sieja su aibe kultûriniø, ekonominiø
ir organizaciniø veiksniø2. Teigiama, kad Japonijai bûdinga socialinë integ-

                                                     
1 Haley J. Apology and pardon: Learning from Japan. The American Behavioral Scientist;

– Thousand Oaks; March 1998.
2 Þr. Suzuki, 1983. P. 46.
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racija, etninis vienodumas, šeimos stabilumas, pagarba autoritetams. Tai
siejama su nuolatiniu gyvenimo lygio gerëjimu ir dideliu nusikaltimø išaiš-
kinamumu. Taèiau toks paaiškinimas daugiau tinka JAV nei Japonijai.

Minëti bruoþai bûdingi ir kitoms industrinëms šalims. Taèiau daugelyje
jø nusikalstamumas sparèiai didëja. Pavyzdþiui, 1950–1980 m. Švedijoje,
kuri yra Japonijos varþovë pagal gyvenimo lygá, stabilumà ir kultûriná vie-
nodumà, nusikalstamumas buvo dar didesnis nei JAV1.

Be abejo, svarbø vaidmená maþinant nusikalstamumà vaidino japoniška
„atsiprašymo” kultûra. Kaip ir amerikieèiai, japonus padarytas nusikalti-
mas piktina. Jie mano, kad „kaþkas turi ávykti”. Taèiau jø nuomonës dël to
„kaþko”, kas konkreèiai turi ávykti, visiškai skirtingos. Japonai tokioje situ-
acijoje orientuojasi á restitucijà. Amerikieèiai siekia ko kito – izoliuoti ir
nubausti paþeidëjà. Atsiprašymas, kaip konflikto sureguliavimo bûdas, eg-
zistuoja visame pasaulyje. Taèiau japoniškam atsiprašymui bûdingas savi-
tarpio supratimo atkûrimo elementas. Atsiprašymas japonams – tai asmens
jautrumo ir sugebëjimo uþjausti kito þmogaus skausmà arba áþeidimà iš-
raiška.

T. Lebros teigimu, toks japoniškas „empatinis” atsiprašymas nëra visa-
pusiškas. Ji iliustruoja tai pavyzdþiu, kaip tëvas atsiprašinëjo uþ savo sûnø.
Vaikinas pridarydavo daug rûpesèiø mokykloje. Jis terorizuodavo ben-
draklasius ir atimdavo iš jø pinigus. Suþinojæs apie sûnaus plëšikavimus
„tëvas atsiprašinëjo, þemai lenkësi ir vis kartojo: „Aš labai kaltas”. Sûnus,
stebëdamas uþ já atsiprašinëjantá savo tëvà, susijaudino iki ašarø. Tai buvo
posûkis, visiškai pakeitæs jo tolesná gyvenimà”2.

Wagatsuma ir Rosettas (1986) nurodë, kad atsiprašymas iš esmës su-
maþina tikimybæ, jog vyks teisminis nagrinëjimas. Akivaizdus pavyzdys –
ávykiai 1982 m. po Japonijos lëktuvo katastrofos Tokijo prieplaukoje. Oro
linijø prezidentas susitiko su nukentëjusiaisiais ir jø šeimomis, atsiprašë ir
kompensavo visus jø nuostolius. Teismo, kuris tokiomis aplinkybëmis neiš-
vengiamas, neávyko. Atsiprašymas ir kompensavimas pašalino galimas
teisminio nagrinëjimo prieþastis.

Kaip rodo šie ir kiti atvejai, atsiprašymas vaidina didelá vaidmená Japo-
nijos teisingumui. Èia ypaè svarbu tai, kad policija, prokuratûra ir teismas
turi labai plaèias galimybes atsiþvelgti á šá faktà. Jeigu teisëtvarkos institu-
cijos neturëtø šios teisës, jos bûtø taip pat suvarþytos formaliomis taisyklë-
mis ir baudþiamuoju kodeksu kaip ir kitose šalyse. Tai savo ruoþtu lemtø á
bausmës taikymà orientuotà poþiûrá.

                                                     
1 Haley J. Apology and Pardon. Learning from Japan // The American Behavioral Scien-

tist. – Thousand Oaks, 1998.
2 Haley J. Apology and Pardon. Learning from Japan // The American Behavioral Scien-

tist. – Thousand Oaks, 1998.
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Restitucija ir kiti kriminalinës justicijos modeliai

Kaip ir sulaikymo, restitucijos modelio tikslas – sukelti nenorà daryti
nusikaltimà. Taèiau sulaikymo modelio atveju siekiama átikinti potencialø
nusikaltëlá, kad jam neapsimoka daryti nusikaltimà, kad jis gali netekti
daug daugiau, negu tikëjosi gauti.

Atkuriamojo restitucijos modelio atveju taip pat sukuriami motyvai ne-
daryti nusikaltimø. Bet tai kitokie motyvai. Pirmiausia, stengdamasis at-
kurti santykius, nusikaltëlis patiria turtinius ir moralinius nuostolius. Atly-
ginti þalà nëra lengva. Gali bûti labai sunku átikinti nukentëjusájá ir ben-
druomenæ atleisti nusikaltëliui, atkurti normalius santykius. Kita vertus,
bendraudamas su nukentëjusiuoju ir bendruomene ir bandydamas atkurti
normalius santykius, nusikaltëlis akivaizdþiai susiduria su nusikaltimo pa-
dariniais. Jis pamato ir pajunta, kà reiškia aukai nusikaltimas, pradeda ge-
riau suprasti kitø þmoniø jausmus.

Norint uþtikrinti toká poveiká, reikalingas jau kitoks baudþiamasis ásta-
tymas. Sulaikymo kriminalinës justicijos atveju svarbiausià vaidmená vaidi-
na kriminalinë bausmë. Tam, kad kriminalinë bausmë darytø reikiamà su-
laikantá poveiká, ji turi bûti aiški, konkreti, neišvengiama. Potencialus nusi-
kaltëlis turi aiškiai þinoti, kas jo laukia, jeigu jis paþeis ástatymà. Kuo ma-
þiau ástatymas suteikia galimybiø išvengti bausmës, tuo labiau uþtikrintu
laikomas jos sulaikantis poveikis.

Atkûrimo modelis, atvirkšèiai, suteikia nusikaltëliui kuo daugiau gali-
mybiø paèiam atkurti paþeistus santykius ir taip išvengti bausmës. Tas
skirtumas itin aiškus skiriant bausmæ. Sulaikymo modelio atveju savaran-
kiškas þalos atlyginimas nëra svarbus. Jeigu asmuo to nepadarytø, tai pada-
ryti já priverstø ástatymas. Santykiø atkûrimas (susitaikymas su nukentëju-
siuoju) taip pat nesudaro pagrindo skirti kitokià bausmæ arba net iš viso
atsisakyti jos. Svarbu ne tai, kad nusikaltëlis galiausiai susitaikë su nuken-
tëjusiuoju, o tai, kad jis padarë nusikaltimà.

Atkûrimo modelis pateikia daugybæ teisiniø formø, kurios leidþia nu-
traukti baudþiamàjá persiekiojimà, jeigu konflikto dalyviai susitaikë. Šiam
modeliui bûdingas labai išplëtotas vadinamasis privataus kaltinimo insti-
tutas – nusikaltimai, kai baudþiamasis persiekiojimas pradedamas tik esant
nukentëjusiojo pareiškimui. Kuo labiau nacionalinë baudþiamoji justicija
yra orientuota á atkûrimà, tuo daugiau yra tokiø sudëèiø.

Kitas svarbus atkûrimo modelio bruoþas – nukentëjusiojo teisë sustab-
dyti baudþiamàjá persiekiojimà (pvz., susitaikius su kaltinamuoju).

Sulaikymo modelio atveju nukentëjusysis yra maþiau svarbi baudþia-
mojo proceso figûra. Nukentëjusiojo, informavusio kriminalinës justicijos
institucijas apie nusikaltimà, sprendimai daugiau nevaidina jokio vaidmens.
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Atkûrimo modelio atveju nukentëjusysis pradeda vaidinti labai didelá
vaidmená. Nuo jo priklauso, ar baudþiamasis procesas iš viso prasidës, jis
gali ávairiais bûdais veikti jo tolesnæ eigà. Dël to maþëja ir baudþiamojo
persiekiojimo reikšmë. Daugelis konfliktø, susijusiø su padarytu nusikalti-
mu, išsprendþiami dar iki formalios proceso pradþios. Taigi didelá vaidmená
sulaikymo modelio atveju vaidina ikiprocesinës su nusikaltimu susijusiø
konfliktø sprendimo formos: derybos, tarpininkavimas ir pan.

Atlygio modelis taip pat iš esmës skiriasi nuo atkûrimo modelio. Ir vie-
nu, ir kitu atveju siekiama atkurti teisybæ. Taèiau atlygio modelis daro tai
bausdamas pats – versdamas nusikaltëlá kentëti. Taikant atkûrimo modelá
tai daro nusikaltëlis. Svarbus ir kitas skirtumas. Atlygio modelio atveju
daþniausiai teismas nusprendþia, kà reikia daryti, kad paþeisti visuomenës
santykiai bûtø atkurti, – nustato bausmës dydá. Tuo tarpu taikant atkûrimo
modelá tai daro patys konflikto dalyviai, ypaè nukentëjusysis, bendruome-
në. Nukentëjusysis pats pasako, priima ar nepriima nusikaltëlio atsiprašy-
mà, patenkintas ar nepatenkintas þalos atlyginimu.

Þinomas norvegø kriminologas N. Christie savo garsiame straipsnyje
„Konfliktas kaip nuosavybë” apibûdina situacijà, kai kriminalinë justicija
atima iš þmoniø galimybæ patiems spræsti savo konfliktà1.

Kitas skirtumas – kaip suprantama tai, kas atkuriama. Atlygio modelis
siekia atkurti gana abstrakèià visuomeninæ tvarkà – socialines normas, ku-
rios yra bendros visuomenei apskritai. Tuo tarpu restitucijos modelis siekia
atkurti konkreèius konkreèiø þmoniø santykius. Apibûdindamas šià atlygio
modelio ypatybæ N. Christie rašo, kad šiuo atveju ástatymas skriaudþia ir
aukà, ir nusikaltëlá. Auka negali turëti átakos savo tolesniems santykiams su
nusikaltëliu, o nusikaltëlis iš þmogaus paverèiamas abstrakèiu kriminalinës
justicijos subjektu, á já þiûrima tik per jo padaryto nusikaltimo bei nusikal-
tëlio stereotipo prizmæ. Aukai šioje situacijoje „prireikia visø klasikiniø
nusikaltëlio stereotipø – tik taip ji gali suvokti, kas vyksta. Situacija, kai
aukai svarbiausia – supratimas, virsta Kafkos tipo spektakliu. Aišku, šis
išgyvenimas dar labiau išgàsdina aukà. Be to, jai dabar dar labiau negu
anksèiau reikalingas nusikaltëlio stereotipas”2.

Kitaip yra atkûrimo justicijos atveju. Èia konflikto dalyviai patys išsiaiš-
kina savo santykius, sureguliuoja nusikaltimo sukeltà konfliktà ir atlygina
vienaip ar kitaip dël jo nukentëjusiems þmonëms. Taigi kriminalinës justi-
cijos tikslas laikomas pasiektu.

Restitucijos modelis pretenduoja á teigiamà poveiká nusikaltëlio asme-
nybei. Taèiau skiriasi korekcijos poveikio metodai. Reabilitacijos modelio
atveju – tai psichologiniai, pedagoginiai ir kiti metodai. Juos taikant nu-

                                                     
1 Christie N. Conflicts as Property // British Journal of Criminology. 1977. P. 1-15.
2 Ten pat. P. 8.
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statoma, kurios nusikaltëlio asmenybës savybës yra taisytinos, ir siekiama
jas pataisyti.

Restitucijos modelis turi auklëjamàjá poveiká suvesdamas akistaton nu-
sikaltëlá su jo padaryto nusikaltimo padariniais bei nukentëjusiuoju. Jis
skatina geriau suprasti kitø þmoniø jausmus, uþjausti bei gerbti juos. Chuli-
ganas, stengdamasis uþsitarnauti primušto þmogaus atleidimà, pradeda
suprasti tikrà prasmæ to, kà jis padarë. Þmogø suþalojæs nusikaltëlis, ne-
mokamai dirbdamas traumatologijos centre (kompensacija bendruomenei)
ir matydamas, kaip sunkiai pataisoma tai, kà jis padarë, ima vertinti þmo-
gaus sveikatà. Tas naujas poþiûris gali bûti labai svarbus sulaikant individà
nuo tolesniø nusikaltimø1.

Restitucijos modelio formos ir elementai kriminalinëje justicijoje

Viena arba kita forma restitucijos modelio elementai yra labai paplitæ
ávairiø šaliø baudþiamojoje teisëje.

Senajame pasaulyje ir netgi feodalinëse visuomenëse atlyginimas buvo
viena iš svarbiausiø bûdø spræsti su nusikaltimais susijusius konfliktus. Kaip
pavyzdá galima nurodyti Saudo Arabijos atsiskaitymo paprotá: bûdavo gana
tiksliai nustatoma, kiek kupranugariø arba kitokio turto turi atiduoti kà
nors nuþudæs, suþeidæs arba padaræs kità nusikaltimà asmuo ar jo ben-
druomenë. Taliono principas senajame pasaulyje reikalavo nusikaltëliui
arba jo giminei padaryti tokià pat þalà, kokià padarë jis. Taèiau greitai bu-
vo pastebëta, kad iš to niekas neturi jokios naudos. Islamas pakeitë já
„atsipirkimo pinigu”. Buvo nustatytos labai sudëtingos atsiskaitymo tai-
syklës. Pavyzdþiui, 1361 m. rugsëjo 24 d. ásigaliojæs Irano atsipirkimo ásta-
tymas numatë daugiau kaip 100 nusikaltimø kainas.

Dabartinëse baudþiamosios teisës sistemose labiausiai paplitusi pri-
verstinë restitucija, t.y. nusikaltëlis ápareigojamas atlyginti padarytà þalà.
Þalos atlyginimo ieškinys gali bûti nagrinëjamas kartu su baudþiamàja byla
(kaip tai daroma Lietuvoje) arba atskirai. Teismai gali ápareigoti nusikaltëlá
atlyginti padarytà þalà ávairiausiomis restitucijos formomis – atsiprašymu,
neapmokama naudinga veikla nukentëjusiojo arba bendruomenës labui ir
pan.2 Daþniausiai jie traktuojami kaip bausmës dalis arba papildoma
bausmë.

                                                     
1 Wilmerding J. Healing Lives, Mending Society. Quaker Abolitionist. 1997. Vol. 3(2). P.

4–5. Zehr H. Changing Lenses. – Scottdale, PA: Herald Press, 1990.
2 Höpfel F. Die strafebefreiende Reue und verwandte Einrichtungen des österreichischen

Rechts // Neue Wege der Wiedergutmachung. S. 171-196; Schoch H. Vorlaufige Ergebnisse
der Diskussionen zu einem Alternativ–Enwurf Wiedergutmachung (AE–WGM) im Arbeit-
skreis deutscher, österreichischer und schweizerischer Strafrechtslehrer // Neue Wege der
Wiedergutmachung. S. 73; Jung H. Die compensation order in Großritannien // Neue Wege
der Wiedergutmachung. S. 93.
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Restitucija, kaip baudþiamosios bausmës alternatyva, šiuo metu Vakarø
Europos ir Šiaurës Amerikos šalyse dar nëra plaèiai taikoma.

Svarbiausia parengti specialias nusikaltëlio ir aukos susitikimo bei dery-
bø programas. JAV ir Vakarø Europoje labiausiai paplitusios vadinamo-
sios aukø ir nusikaltëliø sutaikymo programos (VOPR – Victim/offender
reconciliation programs). Pirmosios programos, sukurtos JAV 1977 m., ëmë
greitai plisti. 1977–1985 m. jø padaugëjo nuo 15 iki 400. Iki 1996 m. tokias
programas turëjo daugiau kaip 1000 bendruomeniø Šiaurës Amerikoje ir
Europoje1.

Viena iš prieþasèiø – patraukli programø idëja. Á šià veiklà ásitraukë
nemaþai þmoniø, kurie siekia darnos visuomenëje, kuriems artimos sutai-
kymo ir atleidimo idëjos. Kita prieþastis – dosnus finansavimas iš valstybës.
Nemaþai projektø finansuoja jaunimo teismai ir policija. Taèiau visi jie vei-
kia gana panašiai. Viskas prasideda nuo „þvalgybos”, kurios tikslas – išaiš-
kinti sutaikymo galimybes. Tai pokalbiai su kiekviena šalimi atskirai sie-
kiant išsiaiškinti, kiek jos pasirengusios bandyti susitaikyti. Statistika rodo,
kad maþdaug pusë susitikimø, vadovaujamø projekto darbuotojo, ávyksta.

Susitikimas prasideda abiejø šaliø pokalbiu apie nusikaltimà. Abi šalys
išdësto, kaip viskas vyko, apibûdina tuo metu išgyventus jausmus. Paskui
projekto vadovas pradeda pokalbá apie nusikaltimo padarinius. Paprastai
(beveik visais atvejais) pasiekiamas susitarimas, apie kurá informuojamas
teismas. Panašiai veikia ir vokieèiø projektai „Handschlag” ir „Waage”.

Tyrimø duomenimis, visi minëti projektai iš tikrøjø labai veiksmingi re-
guliuojant nusikaltëlio ir nukentëjusio santykius2. Tai pirmiausia stebëtinai
didelis tiek nusikaltëliø, tiek aukø pasitenkinimas pasiektu susitarimu. Ma-
þëja nukentëjusiøjø baimë vël tapti nusikaltimo aukomis. Nuosekliai vyk-
domi susitarimai, pasiekti per tokius susitikimus3.

Ypaè sëkmingos pasirodë šeimø konferencijos, kuriose susitinka abiejø
šaliø šeimos4. Nukentëjusieji geriau supranta, kaip ávyko nusikaltimas, jie
patenkinti tuo, kad galëjo išdëstyti savo poþiûrá, atskleisti savo jausmus, jie

                                                     
1 Bazemore G. and Umbreit M. Rethinking the Sanctioning Function in Juvenile Court:

Retributive or Restorative Responses to Youth Crime. Crime & Delinquency. 1995. Vol. 41.
P. 296-316.

2 Maloney D. and Umbreit M. Managing Change: Toward a Balanced and Restorative Jus-
tice Model. Perspectives. 1995. Vol. 19 (2). P. 43-6; Marshall T. F. Restorative Justice on Trial
in Britain. 1992. P. 15-28 // Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim–
Offender Mediation–International Research Perspectives. Ed. by H. Messmer and H. U.
Otto. – Boston: Kluwer.

3 Maloney D. and Umbreit M. Managing Change: Toward a Balanced and Restorative Jus-
tice Model. Perspectives. 1995. Vol. 19 (2). P. 43-6.

4 Maxwell G. and Morris A. Family Group Conferences and Restorative Justice. The
ICCA Journal on Community Corrections. 1997. Vol. 8 (2). P. 37-40.
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ramûs, kad nusikaltëlis tikrai padarys viskà, kà yra paþadëjæs1.
Pastebëta, kad dalyvavimas minëtose programose stiprina bendruome-

nës ryšius, jos nariø solidarumà2. Bendruomenës dalyvavimas siekiant nu-
sikaltëlio ir nukentëjusio susitarimo padeda išvengti nusikaltëlio
„þenklinimo”, kurio sunku išvengti, jei nusikaltëlis patenka kriminalinës
justicijos þinion3.

Pagaliau labai svarbus visuomenës pritarimas šitaip spræsti su nusikal-
timu susijusius konfliktus.

Ypaè viliojantis yra šio restitucijos modelio humanizmas, jo orientacija á
þmoniø santaikà. Jis stengiasi patenkinti tiek nukentëjusiojo, tiek nusikal-
tëlio poreikius. Svarbu ir tai, kad toks konflikto sprendimas þmonëms yra
suprantamas (tuo skiriasi nuo kriminalinës justicijos procedûrø).

Šis modelis ypaè tinka jaunimo kriminalinei justicijai, taip pat tais atve-
jais, kai nusikaltimas padaromas pirmà kartà ir kai jis nëra itin pavojingas.

  

                                                     
1 Maxwell G. and Morris A. Family Group Conferences and Restorative Justice. The

ICCA Journal on Community Corrections. 1997. Vol. 8 (2). P. 37-40.
2 Pranis K. A Hometown Approach to Restorative Justice. State Government News. 1996.

Vol. 39 (9). P. 14-6; Putney Bart. A Grassroots Approach to Restorative Justice. The ICCA
Journal on Community Corrections. 1997. Vol. 8 (2). P. 20-1.

3 Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. – New York: Cambridge University
Press, 1989;. Braithwaite J. and Mugford S. Conditions of Successful Reintegration Ceremo-
nies: Dealing With Juvenile Offenders. British Journal of Criminology. 1994. Vol. 2034. P.
139-71.
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Pirmas skyrius

NUSIKALSTAMUMO RAIDA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

1. Pasaulinës nusikalstamumo tendencijos

Didelis ir be galo ávairus yra pasaulis. Šalys skiriasi savo santvarka, eko-
nomika, tradicijomis, problemomis. Skirtingas ir kiekvienos šalies nusi-
kalstamumas. Yra šaliø, kuriose nusikalstamumas labai didelis, bet yra ir
tokiø, kuriose jis maþas. Skirtinga ir nusikalstamumo raida. Vienose šalyse
nusikalstamumas didëja, kitose maþëja, dar kitose nekinta.

Kyla klausimas: ar nusikalstamumo tendencijos atskirose pasaulio šaly-
se tarpusavyje susijusios, ar kiekvienoje iš jø šie procesai yra savaiminiai.
Kitais þodþiais šá klausimà galima bûtø suformuluoti taip: ar egzistuoja pa-
saulinës nusikalstamumo tendencijos? O gal egzistuoja tik specifinës, kiek-
vienoje atskiroje šalyje skirtingos nacionalinës tendencijos?

Su šiuo klausimu susijæs ir kitas: jeigu egzistuoja pasaulinës nusikalsta-
mumo tendencijos, kaip jos susijusios su specifinëmis nacionalinëmis?

Štai, pavyzdþiui, Lietuva ir Brazilija. Kiekvienoje sava visuomenë, eko-
nomika ir savas nusikalstamumas. Lietuva susiduria su vienomis proble-
momis, Brazilija – su kitomis. Taigi galëtume manyti, kad lietuviškas nusi-
kalstamumas nëra susijæs su brazilišku. Taèiau galime galvoti ir kitaip – kad
ir lietuviškas, ir braziliškas nusikalstamumas – tai tik du lašai šiame galin-
game pasaulinio nusikalstamumo vandenyne. Vadinasi, keièiantis pasaulio
nusikalstamumui turi keistis padëtis ir Lietuvoje, ir Brazilijoje. Tai labai
svarbus klausimas. Nuo jo tiesiogiai priklauso kovos su nusikalstamumu
strategija. Jeigu svarbiausia yra specifinës nacionalinës tendencijos, jeigu
jos yra nepriklausomos nuo pasauliniø tendencijø, tai ir mûsø priemonës
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nusikalstamumui kontroliuoti turi bûti nacionalinës. Taèiau jeigu naciona-
linis nusikalstamumas yra tik tam tikra dalis pasaulinio, turime susimàstyti,
kiek nacionalinio nusikalstamumo tendencijos yra determinuotos pasaulio
procesø. Kitokios tokiu atveju turëtø bûti ir poveikio priemonës.

Taigi, ar yra bendros pasaulinio nusikalstamumo tendencijos? Atsaky-
mas á šá klausimà yra teigiamas.

Tai pailiustruosime Jungtiniø Tautø organizuoto tarptautinio tyrimo
duomenimis (þr. 6 grafikà).

6 grafikas. Bendroji nusikalstamumo tendencija pasaulyje 1975-2000 m.

Tyrimas buvo pradëtas 1976 m. Á visas šalis, Jungtiniø Tautø nares, bu-
vo kreiptasi su prašymu pateikti pagal specialià anketà duomenis apie nu-
sikalstamumà. Duomenis apie nusikalstamumo lygá ir raidà 1970–1975 m.
pateikë 64 šalys. XXXII Suvienytøjø Nacijø Organizacijos asamblëjoje juos
apibendrino Suvienytøjø Nacijø Organizacijos Generalinis Sekretorius.

Tyrimo rezultatai buvo tokie ádomûs, kad já buvo nutarta tæsti. Antroje
tyrimo stadijoje dalyvavo jau 70 šaliø. Buvo ištirtos 1975–1980 m. pasauli-
nës nusikalstamumo tendencijos, o tyrimo duomenys pateikti VII Suvie-
nytøjø Nacijø Organizacijos kongresui.
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Kitame tyrime dalyvavo jau 95 šalys, tyrimo duomenys buvo pateikti VI-
II Suvienytøjø Nacijø Organizacijos kongresui. Buvo apibendrintos pasau-
linës nusikalstamumo tendencijos iki 1990 m. ir pateikta nusikalstamumo
raidos iki 2000 m. prognozë. Šiuo metu rengiamas dar vienas apibendrini-
mas.

Taigi visas tyrimas apima daugiau kaip 30 metø pasaulines nusikalsta-
mumo tendencijas. Tyrimo rezultatai apibendrinti 6 grafike.

Visuotinë nusikalstamumo didëjimo tendencija pasaulyje akivaizdi. Per
pastaruosius dešimtmeèius nusikalstamumas pasaulyje gana greitai didëjo.
Galima manyti, kad per pusæ amþiaus jis padidëjo 3–4 kartus.

Nusikalstamumo raidos skirtumai tarp išsivysèiusiø
ir besivystanèiø šaliø

Kaip þinoma, yra išsivysèiusios (JAV arba Japonija), besivystanèios (In-
dija arba Brazilija) ir atsilikusios (Angola arba Birma) pasaulio šalys.

Ši klasifikacija pasirodë naudinga nustatant skirtumus tarp šaliø, t.y. at-
sakant á klausimà, kaip pasaulinë nusikalstamumo tendencija pasireiškia
atskirose šalyse.

Esame ápratæ manyti, kad ekonominë ir socialinë padëtis išsivysèiusiose
šalyse yra gera. Èia susiklostæ tokie socialiniai santykiai ir pasiektas toks
ekonominis lygis, kurá norëtø pasiekti visos kitos šalys. Dël to atrodytø na-
tûralu tikëtis, kad ir nusikalstamumo tendencijos šiose šalyse yra teigiamos,
kad nusikalstamumo lygis èia nekinta arba net maþëja. Taip pat natûralu
manyti, kad besivystanèiose šalyse nusikalstamumo tendencijos yra neigia-
mos. Iš tikrøjø yra atvirkšèiai. Lëèiausiai nusikalstamumas plinta neišsivys-
èiusiose (atsilikusiose), šiek tiek greièiau – besivystanèiose ir greièiausiai –
išsivysèiusiose šalyse. Pavyzdþiui, nuo 1960 iki 1995 m. nusikalstamumas
JAV padidëjo 7,1 karto, Prancûzijoje – 5,1, Didþiojoje Britanijoje – 2,7,
Japonijoje – 1,7 karto.

Ilgalaikës nusikalstamumo raidos pavyzdþiai

Vokietija

Vokietija po Antrojo pasaulinio karo, kurá ji pralaimëjo, buvo visiškai
sugriauta šalis. Nedarbas, badas, svarbiausiø gyvenimo srièiø dezorganiza-
cija – visa tai buvo bûdinga pokarinei Vokietijai. Pokario metais ši šalis
pamaþu atkûrë savo ekonomikà, išsprendë aibæ socialiniø problemø. Dabar
– tai viena labiausiai išsivysèiusiø pasaulio šaliø, teisinë valstybë.
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Kokia nusikalstamumo raida šioje šalyje? Bûtø natûralu manyti, kad
nusikalstamumas šioje šalyje nuo pokario (kai jis buvo didþiausias), stabili-
zuojantis šalies ekonomikai ir socialiniams santykiams, pamaþu turëtø ma-
þëti. Taèiau tikroji tendencija yra visiškai priešinga (þr. 7 grafikà).

7 grafikas. Vokietija (senos þemës) – ilgalaikë nusikalstamumo raida

Didþioji Britanija

Didþiojoje Britanijoje ástatymai nekeièiami šimtmeèiais. Tiek pat senos
yra ir nusikalstamumo statistikos tradicijos. Taigi galime stebëti tikrai ilga-
laikes nusikalstamumo tendencijas. 8 grafike parodyta šios šalies nusikals-
tamumo raida pradedant XIX a. antràja puse.

Pabandykime prisiminti, kokia buvo Didþioji Britanija tuo laikotarpiu.
Tai buvo praëjusio amþiaus kapitalistinë visuomenë, kurios ekonominius
santykius aprašë K. Marksas ir F. Engelsas. Vyko didþiuliai klasiniai mûšiai
tarp kapitalistø ir darbininkø. Tai buvo streikø ir darbininkø persekiojimo
laikotarpis. Kartu tai buvo darbuotojø absoliutaus ir santykinio nuskurdi-
mo laikas. Darbininkai gyveno baisaus skurdo sàlygomis. Po šalá klajojo
milijonai bedarbiø, elgetø, valkatø. Nusikaltëliø gaujos, tokios kaip „Olive-
rio Tvisto”, gyveno iš nusikaltimø.
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Dabartinë Didþioji Britanija – tai galinga, savimi pasitikinti šalis. Bûtø
natûralu tikëtis, kad sprendþiant ekonomines ir socialines problemas ma-
þëjo ir nusikalstamumas. 8 grafikas rodo, kad tikroji tendencija yra priešin-
ga – nusikalstamumas didëja.

2. Pasauliniø nusikalstamumo tendencijø
ðaltiniai

Kas gi darosi pasaulyje? Kokie procesai slypi uþ didëjanèio nusikalsta-
mumo?

Aišku, kad procesai, kurie slypi uþ visà pasaulá apimanèio didëjanèio
nusikalstamumo, yra tokie pat globalûs ir pasireiškia skirtingose pasaulio
šalyse. Apþvelkime svarbiausius.

Pasaulio institucionalizacija

Kà reiškia institucionalizacija?
Ásivaizduokite, kad ásipjovëte rankà. Jûs galite pasielgti ávairiai: pats su-

sitvarstyti rankà arba paprašyti, kad tai padarytø jûsø motina, þmona, se-
suo, brolis, draugas, kaimynas. Bet jûs galite kreiptis ir á poliklinikà, kad
pagalbà suteiktø gydytojas. Jeigu jûs pasielgsite bûtent taip, turësite reikalà
su institucija. Taigi poliklinika bei gydytojas – tai institucinis problemos
sprendimas, o motina – neinstitucinis.

Skirtumai tarp institucinio ir neinstitucinio
problemos sprendimo

Motyvai, dël kuriø suteikiama pagalba. Prancûzai sako: motinos rankos
šiltos, o gydytojo šaltos. Motina suteikia pagalbà dël to, kad myli, gydytojas
– vykdydamas savo tarnybines pareigas, uþ kurias gauna atlyginimà.

Santykiø apimtis. Rankà susiþeidusio asmens santykiai su motina labai
platûs. Ji þino apie já daug ir norëtø þinoti viskà. Santykiai su gydytoju daug
siauresni. Gydytojas galvoja tik apie paciento rankà.

Biurokratija. Institucinis sprendimas reiškia tam tikrà biurokratijà. Tam,
kad gydytojas priimtø, reikia pirmiausia ateiti á registratûrà, uþsiregistruoti.
Gydytojas taip pat turi atlikti nemaþai formalumø. Medicinos ástaiga, ku-
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rioje bus gydomas pacientas, yra valstybinës sveikatingumo sistemos dalis.
Poliklinikai vadovauja paskirtas vadovas, kuris savo ruoþtu paklûsta aukš-
tesniam pareigûnui.

Medicinos ástaigos vadovavimui uþtikrinti prireikia nemaþai dokumen-
tacijos. Jeigu susiþeidæs rankà þmogus pats išsigydys arba tai padarys jo
artimieji (kitaip tariant, jeigu jis pasirinks neinstituciná sprendimà), visa
istorija bus greitai pamiršta.

Kitoks yra institucinis sprendimas. Šis atvejis taps vienu iš aibës kitø,
kuriais uþsiiminëjo šis ir kiti gydytojai, ir galiausiai papildys nacionalinæ
medicinos statistikà.

Institucinë XX a. revoliucija

Vienas iš svarbiausiø XX a. procesø buvo institucionalizacija. Tai reiš-
kia, kad institucinis sprendimas pakeisdavo neinstituciná vis platesnëse gy-
venimo srityse.

Šiandien sunku ávardyti problemà, kurià individas gali spræsti be tam
tikrø institucijø pagalbos. Švietimo institucijos teikia išsilavinimà, medici-
nos – gydo, maitinimo ástaigos maitina, kultûros ástaigos, televizija padeda
ádomiai praleisti laisvalaiká, ryšiø ástaigos uþtikrina individo bendravimà ir
t.t. Net ir turëdamas psichologiniø problemø individas kreipiasi á psicholo-
gijos konsultacijà, kad specialistas psichologas padëtø jam rasti išeitá.

Šiuolaikinis þmogus neretai jauèiasi gyvenimo šeimininkas. Jis gali ginti
savo orumà ir savo teises. Taèiau be institucijø jis yra bejëgis kaip kûdikis.
O štai prieš 100 metø viskas buvo kitaip. Mûsø tëvai ir seneliai gyveno kai-
me. Visas arba beveik visas problemas jie sprendë savarankiškai: mokë ir
maitino savo vaikus, rûpinosi jø laisvalaikiu. Šiuo atþvilgiu jie buvo daug
labiau nepriklausomi nuo visuomenës institucijø.

Tai pasakytina ir apie nusikaltimus. Aišku, kad ir anais laikais buvo va-
giø, visuomeninës tvarkos paþeidëjø. Buvo padaroma nemaþai veiksmø,
kuriuos dabartinis teismas neabejodamas pripaþintø nusikaltimais. Taèiau
dël nusikaltimo nukentëjæs þmogus kreipdavosi ne á policijà, o á savo šeimà,
draugus, pagaliau, á kaimo bendruomenæ. Ilgainiui vis didesnæ kriminaliniø
ávykiø ir su jais susijusiø problemø dalá perëmë kriminalinë policija. Gerai
tai buvo ar blogai? Kai skaitome apie Linèo teismus, apie dešimtmeèius
trunkantá šeimø „atsiskaitymà”, bajoriškas dvikovas, lyg ir neabejojame,
kad tai gerai. Taèiau kriminalinës justicijos tikrovë, korupcija, formalizmas
ir biurokratizmas, dešimtmeèius trunkantys procesai verèia manyti, kad
anksèiau buvo geriau.

Garsusis kriminologas N. Christie teigia, kad kriminalinë justicija „va-
gia” iš pilieèiø jø problemà. Uþuot leidus jiems patiems išspræsti kilusá
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konfliktà problema átraukiama á abejingos, formalizuotos, biurokratinës
mašinos sraigtus. Šios sistemos objektas – ne gyvi þmonës, o formalizuoti
atvejai. Aišku, kad vykstant šiam procesui á kriminalinës justicijos akiratá
patenka vis daugiau ávykiø, vis daugiau jø uþregistruojama ir papildo ben-
drà nusikaltimø statistikà. Dël to oficialiai uþregistruotø nusikaltimø skai-
èius didëja.

Kiek toli šis procesas yra paþengæs? Daugiausiai apie tai galime suþinoti
iš viktimologiniø tyrimø. Jie liudija, kad net ir dabar tik palyginti nedidelë
dalis nusikaltimø patenka á kriminalinës justicijos akiratá. 1997 m. atliktas
tarptautinis viktimologinis tyrimas parodë, pavyzdþiui, kad apie padarytà
þalà automobiliui arba pavogtus iš jo daiktus policijai praneša tik 8,4 proc.
suomiø, 12,1 proc. estø, 14,6 proc. latviø ir 11,2 proc. lietuviø; apie ásilau-
þimà á butà policijai praneša 32,4 proc. suomiø, 30,1 proc. estø, 40,5 proc.
latviø, 29,9 proc. lietuviø; apie seksualiná priekabiavimà arba kitokià seksu-
alinæ prievartà – 16,3 proc. suomiø, 37,5 proc. estø, 24,1 proc. latviø ir 27,8
proc. lietuviø.

Taigi nuo pusës iki dviejø treèdaliø kriminaliniø ávykiø nepatenka á kri-
minalinës justicijos akiratá. Minëjome, kad tradicinio kaimo gyventojai vi-
sas kriminalines problemas spræsdavo savo jëgomis be kriminalinës justici-
jos pagalbos. Viktimologinis tyrimas rodo, kad modernusis pasaulis šiuo
atþvilgiu ne itin nutolæs nuo tradicinio kaimo. Jeigu visus nusikaltimo po-
þymiø turinèius ávykius pradëtume registruoti, pamatytume, kad nusikals-
tamumas staigiai ir greitai didëja.

Taigi vienas iš procesø, prisidëjusiø prie visuotinio nusikalstamumo di-
dëjimo, buvo institucionalizacija. Tie patys tyrimai parodo, kaip šis proce-
sas vyksta.

Aktyviausiai kriminaline justicija naudojasi labiausiai išsilavinæ, turtin-
giausi, átakingiausi visuomenës nariai – tie, kuriuos sociologai vadina aukš-
èiausiu visuomenës sluoksniu. Atvirkšèiai, vargingiausiø sluoksniø gyven-
tojai kriminalines problemas labiau linkæ spræsti savo jëgomis.

Taigi greièiausiai kriminalinës institucionalizacijos procesas vyksta
aukštuosiuose visuomenës sluoksniuose1.

Tarptautiniø tyrimø duomenimis, institucionalizacija daug spartesnë iš-
sivysèiusiuose šalyse. 1988 m. tarptautiniame viktimologiniame tyrime da-
lyvavo tiek išsivysèiusios šalys (Didþioji Britanija, Prancûzija, JAV, Kana-
da), tiek besivystanèios, tokios kaip Indonezija. Visose šalyse aukos buvo
klausiamos, ar pranešë apie nusikaltimà policijai?

Remiantis tyrimo duomenimis nustatyta tiesioginë pranešusiøjø skai-
èiaus ir šalies išsivystymo priklausomybë. Maþiausiai pranešusiøjø buvo

                                                     
1 Black D. Juridic Sociology. 1995.
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Indonezijoje – 18 proc., daugiausiai – Norvegijoje (43 proc.) ir Suomijoje
(45 proc.).

Institucionalizacija prisideda prie nusikalstamumo didëjimo ir kitaip.
Dabartinëje visuomenëje greitai pleèiasi sritys, kurios tampa reguliavimo
objektu. Tik XX a. visuomenë pradëjo aktyviai reguliuoti þmogaus santy-
kius su gamta, ekonominius santykius, informacijos kaupimà ir apdorojimà.
Pradëjus funkcionuoti naujoms reguliavimo sritims ir naujoms teisinëms
normoms atsirado jø paþeidimø. Institucijos, kontroliuojanèios ekologijà,
ekonomikà, informatikà, tapo kriminalinës justicijos dalimi. Jos padeda
vykdyti svarbiausià uþduotá – atskleisti paþeidimus ir nagrinëti juos kaip
institucionalizuotà, formalø objektà. Kuo aktyviau dirba šios naujos insti-
tucijos, tuo daugiau nusikaltimø atskleidþiama.

Pasaulio demokratizacija

Mes gyvename demokratinëje visuomenëje. Demokratija atrodo mums
natûrali visuomenës santvarka. Taèiau daugelá šimtmeèiø þmonija gyveno
totalitarizmo sàlygomis. Liudvikà II pakeisdavo Liudvikas III, o šá IV ir t.t.

Net ir pirmoje XX a. pusëje Vokietijoje ir Italijoje viešpatavo fašizmas,
Rusijoje – komunizmas.

Po Antrojo pasaulinio karo prasidëjo plati pasaulio demokratizacija.
Dar niekada iki tol tokia didelë þmonijos dalis nebuvo gyvenusi demokra-
tijos sàlygomis. Suþlugo didþiausios totalitarinës imperijos. Demokratiza-
cijos procesai vyko visose šalyje. Kalbëdami apie pasaulá po Antrojo pasau-
linio karo esame ápratæ priešpastatyti totalitarines (Rusija, Kinija) ir de-
mokratines (JAV, Vokietija) šalis. Pirmàsias ásivaizduojame kaip þiaurios
diktatûros, antràsias – kaip demokratijos ir laisvës ásikûnijimo šalis. Tuo
tarpu ir totalitarinëse, ir demokratinëse šalyse vyko demokratizacijos pro-
cesai. Pavyzdþiui, JAV iš karto po šaltojo karo, McCarty komisijos laiko-
tarpiu, ir JAV XX a. pabaigoje – tai labai skirtingos šalys. Iš esmës sustip-
rëjo politinis pakantumas šalyje, imta aktyviau ginti þmogaus, ypaè maþu-
mø, pilietines teises. XX a. antrojoje pusëje šioje šalyje buvo iš esmës
áveiktas rasizmas.

Demokratizacijos procesai vyko ir Rusijoje. Sovietø Sàjunga Gorbaèio-
vo laikais buvo nepalyginti demokratiškesnë nei Stalino laikais.

Taigi demokratizacijos procesai vyko ir totalitariniame, ir demokrati-
niame pasaulyje.

Kaip ir bet koks realybës reiškinys, demokratizacija turi ir teigiamø, ir
neigiamø bruoþø. Totalitarizmas turi tam tikrø pranašumø organizuojant
kovà su nusikalstamumu. Nusikaltëliui svarbu nuslëpti savo veiksmus. Vi-
suotinio sekimo reþimas, bûdingas totalitarizmui, tai apsunkina, o susilp-
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nëjusi socialinë kontrolë demokratizacijos sàlygomis – palengvina. Didë-
jantis nusikalstamumas – tai „kaina”, kurià visuomenei tenka mokëti uþ
demokratijà1. Dël to visuotinis nusikalstamumo didëjimas vyko kartu su
viso pasaulio demokratizacija.

Pasaulio urbanizacija ir industrializacija

Urbanizacija (lotynø k. urban – miestietiškas) reiškia procesà, kai þymi
šalies arba vietovës dalis pereina prie miestui bûdingo gyvenimo bûdo.
Apie urbanizacijà kalbame, kai tam tikroje šalyje iš esmës padaugëja
miestø arba juose gyvenanèiø þmoniø. Urbanizacijos faktà konstatuojame
ir tada, kai pasikeièia kaimo gyvenimo bûdas, kai kaimas ágyja miestui bû-
dingø bruoþø.

XX a. pasaulis iš globalinio kaimo virto globaliniu miestu. Amþiaus
pradþioje beveik visi Þemës gyventojai buvo kaimieèiai. Dabar išsivysèiu-
siose šalyse daugiau kaip pusë gyventojø gyvena mieste. Miesto gyventojø
greitai daugëja ir kitose pasaulio šalyse. Miestas suteikia daug didesnes
galimybes asmenybei tobulëti. Kartu miestas sudaro asmenybës anonimiš-
kumo sàlygas. Kaime visi þmonës vienas kità paþásta. Jeigu nukentëjusysis
matë nusikaltëlá, galima teigti, kad jo asmenybë jau nustatyta. Kitaip yra
dideliame mieste, kur nusikaltëlis, padaræs nusikaltimà, gali lyg adata šiene
dingti.

Taigi XX a. þmonija išgyvena visuotinæ (visas pasaulio šalis apimanèià)
institucionalizacijà, demokratizacijà, urbanizacijà. Šie visuotiniai procesai
lemia toká pat visuotiná nusikalstamumo didëjimà.

Paþymëtina, kad në vienas iš aprašytø procesø nëra pasibaigæs. Akty-
viausi jie išsivysèiusiose šalyse. Vadinasi, ir kitos šalys, pasiekusios didesná
išsivystymo lygá, gali laukti visø minëtø procesø tolesnës plëtros.

                                                     
1 Bluvšteinas J. D. Kriminologija. – Vilnius, 1994. P. 183.
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3. Pasaulis ir Lietuva. Pasauliniø ir nacionaliniø
nusikalstamumo tendencijø sàveika

Ilgalaikë nusikalstamumo raida Lietuvoje

Taigi pasaulyje egzistuoja galingos nusikalstamumo tendencijos. Koks
jø santykis su nacionaline nusikalstamumo raida? Šis klausimas Lietuvai
ypaè reikšmingas.

9 grafikas. Ilgalaikë nusikalstamumo raida Lietuvoje, rodanti, kaip keitësi nusi-
kalstamumo lygis mûsø šalyje per 30 pastarøjø metø.
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Pabandykime atsakyti á klausimà, kokia buvo bendra nusikalstamumo
raida. Aišku, kad visus tuos 30 metø nusikalstamumo lygá veikë aibë ávai-
riausiø veiksniø. Keitësi ástatymai ir kriminalinë politika. Vyko didelës
kampanijos ir buvo kovos su nusikalstamumu atoslûgiø. Keitësi kriminali-
nës justicijos vadovai, nusikaltimø registracijos reikalavimai. Visa tai ne-
galëjo nedaryti poveikio nusikalstamumo lygiui. Veikiant vieniems iš tø
veiksniø nusikalstamumas didëjo, veikiant kitiems – maþëjo.

Nemaþesnæ reikšmæ turëjo ir minëtu laikotarpiu šalyje vykæ socialiniai–
ekonominiai procesai: gyvenimo lygio pokyèiai, gyventojø migracija, švie-

Ilgalaikė netiesinė tendencija
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timas ir t.t. Visi šie veiksniai veikë nusikalstamumà – vieni didino, kiti ma-
þino. Jeigu nusikalstamumas priklausytø tik nuo šiø veiksniø, jo lygis turëtø
kisti gana chaotiškai (þr. 10 grafikà (duomenys sàlyginiai)). Pavyzdþiui, vie-
nais metais sustiprëjæ migracijos procesai nusikalstamumà gali skatinti.
Pokyèiai muitø politikoje šià tendencijà gali dar labiau sustiprinti, o jeigu
dar sugrieþtinama registracija – nusikalstamumo šuolis neišvengiamas. Ki-
tais metais kiti veiksniai gali sumaþinti áregistruotø nusikaltimø skaièiø ir
t.t.

Taigi vienais metais tam tikri veiksniai lemia nenumatytà nusikalsta-
mumo šuolá, kitais – atoslûgá, treèiais – jo kritimà arba naujà šuolá.

10 grafikas. Chaotiškas nusikalstamumo lygio kitimas (duomenys sàlyginiai)
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Tikra nusikalstamumo raida mûsø šalyje visai nepanaši á toká chaotiškà
šokinëjimà (þr. 9 grafikà). Lygindami šiuos du nusikalstamumo raidos ti-
pus, galime nustatyti svarbius tikrosios ir chaotiškos nusikalstamumo raidos
skirtumus:

1) nusikalstamumas svyruoja, bet jis neperþengia tam tikrø ribø. Egzis-
tuoja tam tikras „koridorius”, kuriame vyksta metiniai nusikalstamumo
svyravimai. Tas koridorius yra gana siauras;

2) vyrauja tam tikra nuoseklaus nusikalstamumo didëjimo tendencija.
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Minëta nusikalstamumo didëjimo tendencija nëra labai priklausoma
nuo ekonominës, politinës šalies padëties ar nuo socialinës–ekonominës
jos santvarkos. Nusikalstamumas didëjo ir iki nepriklausomybës atgavimo,
ir atgavus nepriklausomybæ, ir socializmo, ir kapitalizmo sàlygomis.

Taigi turime pagrindà manyti, kad tai ta pati, visame pasaulyje akivaizdi
visuotinë nusikalstamumo didëjimo tendencija.

Kiek svarbi yra ši visuotinë tendencija ir kiek svarbûs yra minëti svyra-
vimai? Á šá klausimà galima atsakyti gana tiksliai. Ásivaizduokime, kad nusi-
kalstamumas nesvyruoja. Tuomet nusikalstamumas nuosekliai didëtø kas-
met. Tai reiškia, kad þinodami, koks buvo nusikalstamumas keletà pasta-
røjø metø, mes galëtume tiksliai prognozuoti, koks jis bus ateinanèiais
metais. Taèiau dël minëtø svyravimø tokia prognozë gali bûti netiksli. Kuo
didesnë yra nusikalstamumo svyravimø reikšmë, tuo netikslesnë bus prog-
nozë, tuo labiau ji nukryps nuo didëjimo tendencijos tiesës.

Taigi, kiek tiksli yra nusikalstamumo prognozë, jeigu mes „pamiršome”
metinius svyravimus ir rëmëmës tik ilgalaike tendencija? Daugybinës kore-
liacijos koeficientas, nurodytas 9 grafike, R2=0,953 reiškia, kad mûsø
prognozë tiksli 95,3 proc. Vadinasi, neatsiþvelgdami á metinius svyravimus
ir remdamiesi vien ilgalaike tendencija visà minëtà laikotarpá galime gana
tiksliai numatyti nusikalstamumo lygá.

Taigi visuotinë nusikalstamumo didëjimo tendencija turi svarbiausià
reikšmæ nusikalstamumo lygiui Lietuvoje. Todël nusikalstamumo raidà
mûsø šalyje galime modeliuoti remdamiesi vien tik ja. Taèiau tai padaryti
galime ir remdamiesi visiškai skirtingomis prielaidomis.

Svarbus ávykis mûsø šalies gyvenime buvo nepriklausomybës atgavimas.
Šalis vël tapo nepriklausoma ir perëjo nuo socialistinës prie kapitalistinës
santvarkos, nuo planinio ûkio prie rinkos ekonomikos. Nieko nuostabaus,
kad á nepriklausomybës atgavimà þiûrime kaip á lemiamà ávyká Lietuvos
istorijoje. Visas šalies gyvenimas skirstomas á laikotarpius „iki” ir „po”.

Taigi galime daryti prielaidà, kad nusikalstamumo raida Lietuvoje po
1990 m. tapo visiškai kitokia. Bandykime teigti, kad iki 1990 m. buvo
„socialistinio” nusikalstamumo, o po 1990 m. prasidëjo kitas – „kapitalisti-
nio” nusikalstamumo laikotarpis (þr. 16 schemà).

Kiek teisingas yra toks poþiûris? Kiek svarbûs nusikalstamumo lygiui
buvo nepriklausomybës atgavimas ir su juo susijæ ávykiai? Á šá klausimà taip
pat galima atsakyti gana tiksliai.

9 grafiko tiesë rodo nusikalstamumo kitimà, kuriam 1990 m. pradþios
laikinosios nusikalstamumo raidos ypatybës nëra svarbios. Jos modelis – tai
tolygiai kintanti tiesë. To paties grafiko kreivë pagrásta prielaida, kad „ka-
pitalistinis” nusikalstamumas „kitoks”. Lygindami 9 grafiko tiesæ ir kreivæ
matome, kad pastaroji šiek tiek geriau „pritampa” prie metiniø nusikals-
tamumo lygio pokyèiø, geriau juos atspindi.
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16 schema. Nusikalstamumo raidos modelis, pagrástas kokybiniø skirtumø tarp
¥socialistinio” ir ¥kapitalistinio” nusikalstamumo prielaida

Kiek mes laimëjome nuo tiesës pereidami prie kreivës, kuriai reikšmës
turi nusikalstamumo raidos ypatybës socializmo ir kapitalizmo sàlygomis?
Šiuo atveju R2=0,977. Taigi laimëjome labai nedaug. Atsiþvelgdami á 1990
m. pradþios ávykius prognozæ pagerinome tik 2,4 proc.

Taigi svarbiausias ir lemiamas nusikalstamumo raidos veiksnys yra vi-
suotinë ilgalaikio nusikalstamumo didëjimo tendencija.

4. Nusikalstamumo raidos Lietuvoje
prognozës

Kokia bus nusikalstamumo raida ateityje? Natûralu manyti, kad ilgalai-
kë visuotinë nusikalstamumo didëjimo tendencija šalyje išliks. Taèiau kyla
klausimas, kaip greitai nusikalstamumas didës? Atsakymas á šá klausimà iš
esmës priklauso nuo prielaidø, kuriomis remsimës prognozuodami nusi-
kalstamumà.

1 prielaida. Prognozë, pagrásta visuotinës tendencijos pastovumo prielaida.
Galime manyti, kad ilgalaikë, maþiausiai 30 metø, nusikalstamumo di-

dëjimo tendencija išliks ir ateityje. Taigi galime prognozuoti gana greità
nusikalstamumo didëjimà: 2001 m. 100 000 gyventojø teks 231 nusikaltimo,
2002 m. – 243, 2003 m. – 255 ir t.t. 2010 m., esant tokiai tendencijai, šis ro-
diklis pasieks 339 (þr. 11 grafikà).

Socializmo
laikotarpis

Kapitalizmo
laikotarpis
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11 grafikas. Ilgalaikë prognozë, pagrásta globalinës nusikalstamumo
tendencijos pastovumu
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2 prielaida. Prognozë, pagrásta pastaraisiais nepriklausomybës metais su-
siformavusios tendencijos prielaida.

Galime remtis ir kita prielaida, kad nusikalstamumo didëjimo tempai
Lietuvos nepriklausomybës laikotarpiu pakito. Kitais þodþiais, galime ma-
nyti, kad ávykus 1990 m. revoliucijai ir praëjus keleriems metams Lietuvoje
nusistovëjo tam tikras nusikalstamumo didëjimo tempas. Jeigu tai tiesa, tai
prognozuojant nusikalstamumà reikia remtis bûtent tais metais.

Tokià tendencijà atspindi 12 grafikas.
Vadovaudamiesi šia prielaida galime teigti, jog 2001 m. 100 000 gyven-

tojø Lietuvoje teks 243, 2002 m. – 257,7, 2003 m. – 272, 2004 m. – 287, 2005
m. – 301,8, o 2010 m. – 390 nusikaltimø (þr. 12 grafikà).

Taigi ši prognozë daug grësmingesnë.
Palyginæ prognozes, pagrástas ávairiomis prielaidomis, pamatysime, kad:

1) jos nëra labai skirtingos; 2) visos kartu jos numato nusikalstamumo ribas
ateityje.
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12 grafikas. Prognozë, pagrásta nepriklausomybës metais
nusistovëjusia tendencija
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5. Nusikalstamumo Lietuvoje struktûra.
Bendroji jos charakteristika

Þodis „nusikalstamumas” reiškia labai skirtingus veiksmus. Nusikalti-
mas – tai ir smulki vagystë miesto transporte, ir banko apiplëšimas, ir nu-
þudymas, ir vengimas atlikti privalomàjà tarnybà kariuomenëje, ir lëktuvo
pagrobimas, ir nepranešimas apie rastà lobá.

Nusikalstamumo struktûros samprata ir skirta nusikalstamumo sàvokos
turiniui patikslinti.
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Nusikalstamumo struktûros samprata

Nusikalstamumo struktûros charakteristika turi atsakyti á keletà svarbiø
klausimø:

Kokie nusikaltimai?
Tai klausimas, kiek tarp visø padarytø nusikaltimø yra, sakykime, vagys-

èiø, o kiek nuþudymø? Daþnai nusikalstamumo struktûra apibûdinama
grupuojant nusikaltimus pagal tam tikrus teisës saugomus objektus.

Kaip jie daromi?
Kaip nusikaltimai daromi? Pavyzdþiui, kiek nusikaltimø padaroma gru-

pëmis, o kiek pavieniø asmenø?
Kur jie daromi?
Kiek nusikaltimø padaroma mieste, o kiek kaime? Kaip nusikalstamu-

mas yra pasiskirstæs pagal šalies regionus?
Kas juos daro?

Kokià nusikaltimø dalá padaro vyrai ir kokià moterys? Kokia nusikalti-
mø dalis padaroma nepilnameèiø ir kokia recidyvistø?

Kokios bûsenos jie padaromi?
Kiek nusikaltimø padaro asmenys, apsvaigæ nuo alkoholio, ir kiek nuo

narkotikø?
Kokia kriminalinës justicijos reakcija?
Kaip reaguojama á nusikalstamumà? Kiek išaiškinama nusikaltimø, kiek

nuteisiama nusikaltëliø (taip pat ir laisvës atëmimo bausme)?

Klausimai, á kuriuos nusikalstamumo struktûros analizë neatsako:
Egzistuoja nemaþai svarbiø klausimø, á kuriuos nusikalstamumo cha-

rakteristika neatsako.
Kodël?
Pastebëjæ, kad tam tikrø nusikaltimø padaugëjo arba padidëjo jø santy-

kinë dalis, mes dar nieko negalime pasakyti, kodël taip ávyko. Prieþastis
galime ávardyti tik atlikæ specialius tyrimus. Nustatæ, kad išþaginimø, paly-
ginti su praëjusiais metais, padaugëjo, dar nieko negalime pasakyti, kodël
taip atsitiko.

Blogai tai ar gerai?
Nustatæ, kad tam tikri nusikaltimai sudaro tam tikrà viso nusikalsta-

mumo dalá arba pastebëjæ, kad tam tikrø nusikaltimø padaugëjo, daþniau-
siai negalime atsakyti á klausimà: blogai tai ar gerai?

Ásivaizduokime, jog tarp visø nusikaltëliø padaugëjo recidyvistø. Gerai
tai ar blogai? Viena vertus, tai gali bûti gerai, nes recidyvistø skaièiaus pa-
didëjimas reiškia, kad nusikaltimus daro vis tie patys þmonës, kad neauga
nusikaltëliø pamaina. Taèiau, antra vertus, tai gali bûti ir blogai, nes nusi-
kalstamumas „profesionalëja”, randasi naujø „nusikalstamø karjerø”.
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Taigi vien nustatæ tendencijà mes dar negalime pasakyti, bloga ji ar ge-
ra. Lygiai taip pat negalime vienareikšmiškai ávertinti kaimo arba miesto
nusikalstamumo, grupinio arba „girto” nusikalstamumo padidëjimo arba
sumaþëjimo ir t.t.

Kokia nusikalstamumo dalis mums yra þinoma?
Nagrinëdami nusikalstamumo struktûrà mes neþinome, kiek ji panaši á

latentinio nusikalstamumo struktûrà. Daþniausiai, kalbëdami apie nusi-
kalstamumo struktûrà, iš tikrøjø turime omeny tik „aisbergo viršûnæ”, t.y.
statistikos registruojamà nusikalstamumà. Kiek ir kokiø nusikalstumø nuo
mûsø nuslëpta, neþinome.

Nusikalstamumo struktûros nagrinëjimo tikslai

Kokiø gi tikslø siekiame nagrinëdami nusikalstamumo struktûrà?
Patikslinti nuomonæ apie nusikalstamumà
Kalbëdami apie nusikalstamumà, aptardami naujus ástatymus mes vie-

naip ar kitaip ásivaizduojame nusikalstamumà: galime pasakyti, kokià visø
nusikaltimø dalá sudaro vagystës, nuþudymai, o kokià – nepilnameèiø bei
neblaiviø asmenø nusikaltimai.

Nusikalstamumo struktûros charakteristika padeda patikslinti šià nuo-
monæ, sudaryti aiškø ir teisingà nusikalstamumo ávaizdá.

Parodyti nusikalstamumo ¥karštus taškus” ir ¥silpnas vietas”
Tai reiškiniai, dël kuriø turime ypaè sunerimti. Pavyzdþiui, labai padau-

gëjus automobiliø vagysèiø galime pagristai teigti, kad šiai problemai reikia
skirti daugiau dëmesio.

6. Bendri nusikalstamumo struktûros
Lietuvoje bruoþai

Apibûdinkime dabartinæ nusikalstamumo Lietuvoje struktûrà1.
Kokie nusikaltimai?
6 lentelë rodo, jog didþiausià visø nusikaltimø dalá sudaro nusikaltimai

nuosavybei. 2000 m. jie sudarë 79,2 proc. visø nusikaltimø. Nusikaltimai
visuomenës saugumui ir viešajai tvarkai sudaro tik 9,2 proc., nusikaltimai
asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ir orumui – vos 3,6 proc. visø nusikaltimø.

                                                     
1 Nusikalstamumo tendencijos Lietuvoje þr. taip pat: Bluvšteinas J. Statistika ir tikrovë //

Kriminalinë justicija: mokslo darbai. 1995. T. 4. P. 149-158; Dapšys A. Nusikalstamumo ten-
dencijos ir jo prevencijos perspektyvos Lietuvoje (kriminologinis prognostinis aspektas) //
Jurisprudencija: mokslo darbai. T. 11 (3). P. 5-22.
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6  l e n t e l ë . Nusikalstamumo struktûra Lietuvoje

Uþregistruoti nusikaltimai Proc.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Iš viso 60 819 68 053 75 816 78 149 77 108 82 370 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nuosavybei 49 055 54 370 58 645 59 912 59 045 65221 80,7 79,9 77,4 76,7 76,6 79,2
Visuomenës
saugumui ir
viešajai tvarkai

5459 6192 6672 6900 6584 7474 9,0 9,1 8,8 8,8 8,5 9,2

Asmens gyvy-
bei, sveikatai,
laisvei ir orumui

2521 2447 2696 2987 3035 2965 4,1 3,6 3,6 3,8 3,9 3,6

Finansams 1102 1184 1360 2118 1651 1305 1,8 1,7 1,8 2,7 2,2 1,6
Valdymo tvar-
kai 1096 1839 1778 1944 1996 2236 1,8 2,7 2,3 2,5 2,6 2,7

Ûkininkavimo
tvarkai 766 1269 3643 3158 3445 2082 1,3 1,9 4,8 4,0 4,5 2,5

Valstybës tar-
nybai 250 217 247 215 229 186 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Valstybei 224 222 403 593 790 536 0,4 0,3 0,5 0,8 1,0 0,6
Teisingumui 208 211 258 228 256 245 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Krašto apsau-
gos tarnybai 96 62 68 49 31 52 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Darbo ir politi-
nëms pilieèiø
teisëms

37 36 40 41 42 66 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Gyvûnijai ir
augmenijai 5 4 6 4 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Karo nusikal-
timai - - - - 3 1 - - - - 0,0 0,0

Taigi bendra nusikalstamumo struktûra yra labai neproporcinga. Taèiau
pastaraisiais metais dviejø didþiausiø nusikaltimø grupiø lyginamasis svoris
maþëja.

Kaip daromi nusikaltimai?
Apie treèdalá nusikaltimø Lietuvoje padaroma grupëmis (þr. 7 lentelæ).

7  l e n t e l ë . Grupiniai nusikaltimai

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Iš viso išaiškinta grupiniø nusikaltimø 7763 8607 8506 7801 7215 7893

Palyginti su bendru išaiškintø nusikaltimø
skaièiumi proc. 30,8 30,6 26,3 24,6 23,0 23,9

Iš bendro grupiniø nusikaltimø skaièiaus -
sunkûs 1506 2602 2585 2117 2040 2136

Palyginti su bendru grupiniø nusikaltimø
skaièiumi proc. 19,4 30,2 30,4 27,1 28,3 27,1

Iš bendro grupiniø nusikaltimø skaièiaus
nusikaltimai, padaryti vienø nepilnameèiø 1158 1329 1549 1430 1275 1344

Palyginti su bendru grupiniø nusikaltimø
skaièiumi proc. 14,9 15,4 18,2 18,3 17,7 17,0
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Kaip þinoma, nepilnameèiai apskritai linkæ viskà daryti grupëmis. Ta-
èiau grupiniø jø padaromø nusikaltimø dalis santykinai yra maþesnë nei
suaugusiøjø.

Kur daromi nusikaltimai?
Kaip ir kitose pasaulio šalyse, Lietuvoje daugiau nusikaltimø padaroma

miestuose nei kaimuose. Kaip rodo 8 lentelë, kaimuose padaromi nusikal-
timai sudaro maþdaug penktadalá visø nusikaltimø.

8  l e n t e l ë . Nusikalstamumas mieste ir kaime

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Uþregistruota
nusikaltimø

mieste 43598 50730 55410 57515 56137 58904
kaime 17221 17323 20406 20634 20971 23466

Palyginti su bendru nusikaltimø skaièiumi proc.

mieste 71,7 74,5 73,1 73,6 72,8 71,5
kaime 28,3 25,5 26,9 26,4 27,2 28,5

10 000 gyventojø tenka uþregistruotø nusikaltimø
mieste 173 201 219 228 223 234
kaime 144 146 174 175 178 199

13 grafikas. Viešosiose vietose uþregistruota nusikaltimø 10 000 gyventojø

Taip pirmiausia yra dël to, kad kaimo gyventojai apskritai maþiau linkæ
daryti nusikaltimus. Pavyzdþiui, 1998 m. 10 000 miesto gyventojø teko 228
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nusikaltimai. Tuo tarpu tokiam pat kaimo gyventojø skaièiui teko 175 nusi-
kaltimai.

Vis daugiau nusikaltimø mûsø šalyje padaroma viešosiose vietose (þr.
13 grafikà).

Pagal teritorijà nusikalstamumas mûsø šalyje pasiskirstæs labai nevie-
nodai. Vienuose regionuose nusikaltimø padaroma daug, kituose 2–2,5
karto maþiau (þr. 14 grafikà).

14 grafikas. Nusikalstamumas 2000 m.

Duomenys 10 000 gyventojų

Natûralu, kad labai didelis nusikalstamumas yra Vilniaus, Klaipëdos,
Panevëþio regionuose. Taèiau didþiausio nusikalstamumo regionas yra
Lietuvos centras – Jonava, Këdainiai, Šakiai. Maþiausias nusikalstamumas
tuose regionuose, kuriuose nëra dideliø miestø, neišvystyta pramonë.

Kas daþniausiai daro nusikaltimus?
Recidyvistai – asmenys, anksèiau jau daræ nusikaltimus. Kaip rodo 15

grafikas, vis daugiau nusikaltimø Lietuvoje padaro anksèiau jau nusikaltæ
asmenys.
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15 grafikas. Asmenys, nusikaltæ kartu su grupe neblaivûs arba pakartotinai

Jeigu kriminalinë justicija sugebëtø perauklëti nusikaltëlius, pakartoti-
nai nusikaltusiø asmenø apskritai nebûtø. Kita vertus, jeigu asmenys pasi-
mokytø iš nesëkmingos patirties, antrà kartà jie tikriausiai neákliûtø. Ta-
èiau treèdalis asmenø nei pasitaisë, nei išmoko daryti nusikaltimus taip,
kad neákliûtø. Taigi didelis recidyvas liudija tiek apie neracionalià krimina-
linæ justicijà, tiek apie neracionalià nusikaltëliø grupæ.

Kas 8–10 nusikaltëlis yra nepilnametis. Nepilnameèiø nusikaltëliø pro-
centas nepriklausomybës metais padidëjo beveik treèdaliu ir dabar sudaro
13–15 proc. Galima tvirtai teigti, kad nepilnameèiai nusikalsta daþniau nei
suaugusieji. Pavyzdþiui, 1998 m. nepilnameèiai padarë 4977 nusikaltimus.
Iš viso nepilnameèiø buvo 215,7 tûkst. Taigi 10 000 nepilnameèiø teko 230
nusikaltimø. Suaugusieji, kuriø Lietuvoje 1998 m. buvo 2 990 000, padarë
57 657 nusikaltimø arba 10 000 suaugusiøjø teko 192,8 nusikaltimo.

Didelis nepilnameèiø nusikalstamumas verèia nerimauti: peršasi išvada,
jog auga nusikaltëliø karta, vadinasi, ateityje nusikaltimø daugës.

Kriminologiniai tyrimai ávairiose pasaulio šalyse parodë, kad nepilna-
meèiai nusikalsta daþniau, kad tai paplitæs ir beveik „normalus” reiškinys.
Nepilnameèiø apklausø duomenimis, beveik kiekvienas nepilnametis pada-
ro nusikaltimà. Paaiškëjo, jog daþniausiai daugiau jau nenusikalstama.
Vyksta tai, kas vadinama „spontanine remisija” („spontaniniu pagijimu”).
Be to, paaiškëjo, kad tikimybë, jog nepilnametis daugiau nedarys nusikal-
timø, daug didesnë, jeigu jis ir jo pirmasis nusikaltimas nepaklius á krimi-
nalinës justicijos akiratá. Ši išvada tapo plaèiø nepilnameèiø „diversijos”,
t.y. programø, kuriø tikslas išvengti persekiojimo, pagrindu. Pavyzdþiui,

Kartu su
grupe

Neblaivûs

Pakartoti-
nai
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Vokietijos nepilnameèiø teismas numato daugelá galimybiø nutraukti pro-
cesà prieš nepilnametá net jeigu jis ir yra nusikaltæs.

Taigi konstatavæ didelá nepilnameèiø nusikalstamumà turime sunerimti
ne tiek dël to, kad nepilnameèiai padaro nusikaltimà, kiek dël to, kad jie
patenka á kriminalinës justicijos akiratá ir dël to sumaþëja jø pasitaisymo
galimybë1.

Kokios bûsenos jie padaromi?
Daugiau kaip ketvirtá visø nusikaltimø mûsø šalyje padaro neblaivûs

asmenys. Alkoholio vaidmuo dabartinëje visuomenëje labai prieštaringas.
Alkoholis vaidina svarbø vaidmená bendraujant, organizuojant laisvalaiká.
Alkoholio gamyba ir vartojimas tapo galinga industrija ir svarbia mûsø gy-
venimo dalimi. Alkoholis neretai padeda sušvelninti tarpasmeninius kon-
fliktus (Onorë de Balzakas teigë, kad jeigu nebûtø alkoholio, Paryþiuje
kiekvienà pirmadiená vyktø revoliucija). Taèiau uþ visa tai visuomenei ten-
ka mokëti gana didele kaina. „Girtas” nusikalstamumas yra tos kainos da-
lis.

Narkomanø padaryti nusikaltimai rodo, kaip giliai visuomenës gyveni-
me ásišaknija dar pavojingesnis alkoholio pakaitalas – narkotikai ir jø pro-
vokuojami nusikaltimai. Narkomanai dar nesudaro didelës nusikaltëliø
dalies, taèiau jø daugëja (þr. 16 grafikà).

16 grafikas. Asmenys, kurie nusikalto bûdami apsvaigæ nuo narkotikø

                                                     
1 Apie kriminalinës justicijos auklëjamàjá poveiká nepilnameèiams þr.: Vileikienë E., Geèë-

nienë S. Kriminalinës justicijos poveikis nepilnameèiø asmenybei ir jø elgesiui. – Vilnius, 1999.
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Kriminalinës justicijos reakcija

Kriminalinë justicijos veikla neretai vaizduojama piltuvëlio pavidalo. Á
jà „ápilama” daug pareiškimø. Taèiau tik dalis jø tampa baudþiamosiomis
bylomis ir tik dalyje tø bylø pateikiamas kaltinimas. Tik dalis asmenø, ku-
riems pateikiamas kaltinimas, nuteisiami laisvës atëmimo bausme ir tik
dalis jà iš tikrøjø atlieka.

Lietuvoje tas piltuvëlis toks (þr. 9 lentelæ).

9  l e n t e l ë . Pagrindiniai nusikalstamumo rodikliai

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Perþiûrëta pareiškimø (prane-
šimø) apie nusikaltimus

103 453 118 210 134 496 145 153 148 755 164 738

Uþregistruota nusikaltimø 60 819 68 053 75 816 78 149 77 108 82 370
iš jø sunkiø 13 214 19 962 21 210 22 112 20 999 18 282

Uþregistruota kriminaliniø
nusikaltimø

53 551 57 980 61 985 62 634 60 802 67 043

iš jø sunkiø 12 273 18 814 20 042 20 170 19 503 16 946
Išaiškinta nusikaltimø proc. 40.0 41.3 42.8 40.3 41.0 40.4
Asmenys, kaltinami padaræ
nusikaltimus

22 969 22 269 25 542 25 373 25 160 25 046

Nuteista asmenø 18 344 16 983 18 100 19 536 19 672 20 680
ákalinta asmenø (metø pa-
baigoje)

13 289 12 200 13 628 14 404 14 412 9516

iš jø:
suimtøjø 2925 2193 2576 2421 2207 1915
nuteistøjø 10 364 10 007 11 052 11 983 12 205 7601

Nuo nusikaltimø þuvæ asmenys 837 693 719 749 697 719

Svarbi charakteristika yra kovos su nusikalstamumu kaina. Mûsø šalyje
ši kaina vis didëja. Kovai su nusikalstamumu skiriama daugiau lëšø negu
þemës ûkiui, švietimui arba sveikatos apsaugai.

Išvados

Didþiausià nusikaltimø Lietuvoje dalá sudaro nusikaltimai nuosavybei.
Apie treèdalá visø nusikaltimø padaro jau anksèiau nusikaltæ þmonës. Šie
asmenys sudaro 22,6 proc. (1998) visø nusikaltëliø, bet jie padaro 33,4
proc. visø nusikaltimø. Tai neproporcingai daug, taèiau tokia padëtis dar
nepanaši á padëtá JAV, Vokietijoje, Didþiojoje Britanijoje, kur 10–15 proc.
nusikaltëliø padaro apie pusæ nusikaltimø. Maþdaug dešimtadalis nusikal-
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tëliø – nepilnameèiai. Jø nusikalstamas aktyvumas didesnis nei suaugusiø-
jø.

Kaip ir kitose pasaulio šalyse, Lietuvoje daugiau nusikaltimø padaroma
dideliuose miestuose ir juos supanèiuose regionuose. Taèiau mûsø šalyje
skirtumas tarp miesto ir kaimo nusikalstamumo nëra itin didelis. Kaime
vienam gyventojui tenka vidutiniškai ketvirèiu maþiau nusikaltimø nei
mieste.

Lietuviškas nusikalstamumas greitai „viešëja”– dabar jau ketvirtadalis
nusikaltimø padaroma viešosiose vietose. Narkomanø padaryti nusikalti-
mai sudaro kol kas nedidelæ visø nusikaltimø dalá.

Tik pusë policijai pateiktø pareiškimø Lietuvoje uþregistruojami. Dau-
giau kaip treèdaliui nusikaltimus padariusiø ir pripaþintø kaltais asmenø
skiriama laisvës atëmimo bausmë. Vidutiniškai du treèdaliai iš jø nuteisia-
mi kalëti ilgiau kaip 3 metus. Iš visø pripaþintø kaltais asmenø maþdaug
trys ketvirtadaliai nuteisiami laisvës atëmimu. Iš jø treèdalis iš ákalinimo
ástaigos išeina atbuvæ visà teismo skirtà bausmæ.
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Antras skyrius

NUSIKALSTAMAS VERSLAS.
ORGANIZUOTAS

NUSIKALSTAMUMAS

Ávadas

Kriminologijos terminas „organizuotas nusikalstamumas” þinomas dau-
geliui þmoniø, net jeigu jie niekada nieko nëra girdëjæ apie kriminologijà.
Apie já rašo laikrašèiai, jis laikomas pavojingiausia nusikalstamumo atmai-
na. Kovai su juo rengiamos specialios vyriausybës programos. Kartu kalti-
nimas dël ryšiø su organizuotu nusikalstamumu – mafija yra sunkiausias
kaltinimas politikui, verslininkui, visuomenës veikëjui.

1. Mafijos mitas1

Mito esmë

Paprasto pilieèio þinios apie organizuotà nusikalstamumà yra gana pa-
viršutiniškos. Kasdieniame gyvenime jis nesusitinka su mafijos vadeivomis,
jam niekada nëra tekæ matyti nacionalinio „krikštatëvio“ ar jo padëjëjø,
dalyvauti jø pasitarimuose bei jø organizuojamose operacijose.

                                                     
1 Þodis „mafija“ reiškia þinomiausià organizuoto nusikalstamumo atmainà – itališkà ma-

fijà. Masinëje sàmonëje „mafija“ – tai pernelyg nepatogaus þodþiø derinio „organizuotas
nusikalstamumas“ sinonimas. Štai kodël, aptardami masinës sàmonës fenomenà – organi-
zuoto nusikalstamumo mità, patogumo ir aiškumo dëlei vartosime áprastà mafijos terminà.
Taigi sakydami „mafijos mitas“ turime omenyje „organizuoto nusikalstamumo“ mità.
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Vis dëlto tas paprastas pilietis turi labai aiškø ir spalvingà organizuoto
nusikalstamumo ávaizdá. Taip yra dël to, kad mûsø þiniø apie mafijà šaltinis
yra ne tikrovë, ne realus organizuotas nusikalstamumas, o þiniasklaida,
pavyzdþiui, televizija, taip pat tie šimtai ir tûkstanèiai filmø ir knygø, kurio-
se vaizduojama mafija. Ne maþiau svarbus kasdieniø þiniø apie mafijà šal-
tinis yra pokalbiai su kitais þmonëmis, nusikalstamumo problemø aptari-
mas.

Iš èia turime þiniø apie visus organizuoto nusikalstamumo ypatumus ir
pirmiausia apie mafijos veiklà. Organizuotas nusikalstamumas masinëje
sàmonëje asocijuojasi su sprogimais, uþsakytomis þmogþudystëmis, kontra-
banda, narkotikais, prekyba þmonëmis ir pan. Kitais þodþiais, bûtent su
mafijos veikla paprastas pilietis sieja sunkiausius nusikaltimus. Jis gana
aiškiai ásivaizduoja, kaip organizuoti nusikaltëliai tuos nusikaltimus daro.
Jis „þino“, kad jø þiaurumui nëra ribø, kad jie pasirengæ niekšiškiausiems
nusikaltimams, kad jiems nëra nieko švento. Uþ pinigà arba bijodami va-
deivos jie lengvai aukoja tai, kas kiekvienam þmogui šventa – motinà, drau-
gà, meilæ.

Kita vertus, paprastas pilietis gerai ásivaizduoja organizuoto nusikalsta-
mumo pagrindinius veikëjus. Nuo ankstyvos vaikystës kiekvienas „paþásta“
„krikštatëvá“ – mafijos galvà, mafijos narius, nusimano apie jø santykius. Jis
taip pat „þino“, kad nusikalstamos organizacijos svarbiausi nariai yra be
galo átarûs ir klastingi vienas kito atþvilgiu. Vienintelis dalykas, jiems truk-
dantis sunaikinti vienas kità, yra vadeivos baimë. Paprastas pilietis ásivaiz-
duoja ir kitus nusikalstamos organizacijos narius, visokiausius „smogikus“,
samdomus þudikus, kurie grieþtai laikosi organizacijos drausmës, nenu-
krypstamai vykdo kiekvienà vado ásakymà ir besàlygiškai paklûsta þiau-
riems nusikalstamos organizacijos „ástatymams“, nes uþ jø paþeidimà bau-
dþiama grieþèiausia bausme – mirtimi. „Þino“, kad jiems bûdingos tos pa-
èios savybës: aistra pinigams, panieka doriems pilieèiams bei ástatymui.
Mafija ásivaizduojama kaip labai gerai organizuotas susivienijimas.

Paprastas pilietis yra tvirtai ásitikinæs dël organizuoto nusikalstamumo
reikšmës ir ryšio su visu nusikalstamumu. Mafija ásivaizduojama kaip savo-
tiškas viso nusikalstamumo epicentras. Uþ atskiro, kad ir smulkaus nusi-
kaltëlio peèiø stovi mafija – organizuotas nusikalstamumas. Pavienis smul-
kus nusikaltëlis tik atrodo pavienis. Iš tikrøjø já kontroliuoja mafija – kad ir
nepriklausydamas jai tiesiogiai jis klauso jos, yra jai pavaldus ir jos palai-
komas.

Mafija ásivaizduojama kaip átakingiausia visuomenës organizacija. Ti-
kima, kad ji disponuoja milþiniškomis piniginëmis sumomis, paperka net ir
aukšèiausius šalies pareigûnus. O pareigûnas, kurio papirkti nepavyksta,
pašalinamas ir á jo vietà ateina kitas, paklûstantis mafijos valiai. Taigi ma-
fija nesunkiai pasiekia bet kokiø savo tikslø bet kurioje gyvenimo srityje.
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„Krikštatëvis” verèia visus – kongresmenà ir kino reþisieriø, teisëjà ir ban-
kininkà – pasielgti taip, kaip jis nori.

Svarbu pabrëþti, kad þmoniø nuomonë apie mafijà labai panaši. Taip
yra pirmiausia dël to, kad visi matome tuos paèius filmus, þiûrime tà paèià
televizijà. Turbût nerasime þmogaus, kuris nematë garsiojo „Krikštatëvio“
ar „Aštuonkojo“. Nusikalstamo pasaulio galvos, pavyzdþiui, profesorius
Moriarti, su kuriuo didvyriškai kovojo Šerlokas Holmsas, uþvaldë mûsø
sàmonæ. Vaizdai iš šiø ir šimtø kitø meno kûriniø išplaukia paprasto pilie-
èio, kà nors išgirdusio apie organizuotà nusikalstamumà, vaizduotëje.

Toks visuomenës nariams bûdingas kokio nors socialinio reiškinio ási-
vaizdavimas vadinamas mitu. Taigi mafijos mitas – tai mûsø idëjø ir ávaiz-
dþiø apie organizuotà nusikalstamumà visuma.

Mafijos mito bruoþai

Aptarkime keletà svarbiø mafijos mito bruoþø.
Pirmiausia jis nëra itin glaudþiai susijæs su tikrove. Taip yra dël to, kad

tai, kas paprastai galvojama apie mafijà, atspindi ne gyvenimà, o þiniasklai-
dos tûriná. Savo ruoþtu þiniasklaida atspindi ne tikrovæ, o tai, kà þmonës
norëtø matyti. Ji remiasi tuo, kuo þmonës tiki.

Pasak garsiojo þiniasklaidos tyrëjo P. Lazersfeldo, þiniasklaida „pa-
šventina tai, kas ir taip yra šventa“. Tai reiškia, kad ji daþniausiai tik sustip-
rina, átvirtina tai, kuo þmogus ir taip tiki. Masinë auditorija „atmeta“ in-
formacijà bei vaizdus, kurie neatitinka jos ásitikinimø. Kartu ji ieško ir no-
riai „vartoja“ atitinkanèius.

Taigi, jeigu þiniasklaida bandytø kitaip nei ásivaizduojama vaizduoti or-
ganizuotà nusikalstamumà (sakykime, rodyti já toká, koks yra, o ne toká,
koks ásivaizduojamas), ji tiesiog nebûtø paklausi. Þiniasklaida ir masinë
sàmonë daug glaudþiau vienas su kitu susijæ dalykai nei kiekvienas jø su
realybe. Kitais þodþiais, tiek masinë þmoniø sàmonë, tiek þiniasklaida yra
mafijos mito skleidëjos.

Mafijos mitas labai svarbus suvokiant ávairiausius su ja siejamus reiški-
nius. Šis mechanizmas vadinamas projekcija. Esant neapibrëþtumui nega-
lint kaþko aiškiai matyti, ar matyti visko trûkstamà informacijà atstoja mû-
sø vaizduotë.

Beveik tà patá galima pasakyti ir apie mafijà. Bet mes nematome mafi-
jos. Tik retkarèiais susiduriame su tuo, kas gali bûti jos veiksmø padarinys.
Mafijos mitas padeda mums ásivaizduoti, kas slypi uþ to, kà matome. Ame-
rikieèiø kriminologas ir garsus mafijos tyrëjas D. Alabanizi puikiai apibû-
dino šià mûsø suvokimo ypatybæ. Pasak jo, mums viskas patvirtina, kad
mafija yra ir kad ji veikia. Þinome, jog laikrašèiuose aprašyti sprogimai ir
profesionalios þmogþudystës yra mafijos darbas – šitaip ji susidoroja su



ANTRA DALIS316

savo priešininkais. O jeigu kurá laikà niekas nesusprogdinamas arba nenu-
þudomas, manome, kad tai „tyla prieš audrà“, kad mafija rengia naujus
išpuolius. Taigi ir ávykiai, ir jø nebuvimas mums tik patvirtina, kad mafija
gyva ir aktyviai veikia. Šiuo poþiûriu mafija iš tikrøjø yra nemirtinga. Nie-
kas negali paneigti jos egzistavimo.

Ne taip daþnai gyvenimas mums suteikia galimybæ palyginti mafijos
mità su mafijos realybe. Geras pavyzdys – ilgametis Lietuvos organizuoto
nusikalstamumo vadas Henrikas Daktaras. Jau beveik du dešimtmeèius
visuomenës sàmonëje jis buvo ir tebëra Lietuvos mafijos galva. Mafijos
galva já vadina ir paprasti þmonës, ir þiniasklaida, ir teisëtvarkos instituci-
jos.

Tiek þiniasklaidoje, tiek 1990 m. pradþioje pasirodþiusiuose mokslo
darbuose šis þmogus vaizduojamas kaip nusikalstamos pogrindþio organi-
zacijos vadeiva. Ta organizacija (kaip ir mite) ásivaizduojama kaip panaši á
kariuomenæ organizacija. Jos generolas Henrikas Daktaras apibûdinamas
kaip labai átakingas, negailestingas, visur (ypaè aukšèiausiuose valdþios
sluoksniuose) turintis „savø þmoniø“, viskà þinantis þmogus. Manyta, kad
jis disponuoja fantastiškomis pinigø sumomis. Þmonës, kuriø jam nepa-
vykdavo papirkti, kad išspræstø iškilusias problemas, bûdavo tiesiog pašali-
nami. Jo valdoma nusikalstama organizacija vaizduojama kaip savotiška
karinë (tikslios ir grieþtos struktûros) organizacija (grieþta drausmë, kon-
spiracija, þvalgyba ir kontrþvalgyba, smogikø bûriai ir pan.).

Ir pats Henrikas Daktaras, ir jo gyvenamoji vieta buvo puikiai þinomi
tiek policijai, tiek Kauno gyventojams. Jo „pilies“ Kaune nuotraukos buvo
rodomos per televizijà. Vis dëlto buvo aišku, kad sutrukdyti jam tikrai ne-
ámanoma. Taèiau prieš keletà metø jaunas ir energingas generalinis proku-
roras vis dëlto ryþosi suimti Henrikà Daktarà.

Nesunku ásivaizduoti, koká šokà patyrë visuomenë. Buvo laukiama, kad
nusikalstama kariuomenë bandys išgelbëti savo generolà ir atsakydama á
suëmimà imsis teroro veiksmø – grobs valstybës pareigûnus, sprogdins,
puls kalëjimà, kuriame buvo laikomas suimtas mafijos galva. Taèiau tai, kas
ávyko iš tikrøjø, buvo visiškai netikëta – neávyko nieko. Mafija reagavo taip,
lyg bûtø suimtas ne jos galva, ne visagalis nusikalstamo pasaulio generolas,
o pats niekingiausias smulkus vagis. Neávyko në vieno teroro akto, nebuvo
pagrobtas në vienas valstybës veikëjas, nebuvo netgi grasinama imtis tokiø
veiksmø.

Henrikà Daktarà suëmus ir ákalinus visuomenei atsirado galimybë ar-
èiau susipaþinti su „mafijos galva“. Gana greitai paaiškëjo, kad jis visai ne-
panašus á tà visaþiná, gudrø, klastingà, visagalá þmogø, koks jis buvo ásivaiz-
duojamas, ir juo labiau á profesoriø Mariarti. Paaiškëjo, kad iš tikrøjø tai
menko proto, naivus maþaraštis þmogus. Laiškuose teisëjui, kuriuose
Daktaras átikinëjo, kad dël nusikaltimø Lietuvoje kaltas ne jis, o ... ekono-
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minës sàlygos, apstu gramatiniø klaidø. Lietuvos laikrašèiai su pasimëga-
vimu spausdindavo šiø laiškø faksimiles.

Panašu, kad ir pats Daktaras bando panaudoti mafijos mità savo gyny-
bai. Štai, pavyzdþiui, jis tikino, kad bûtent jis uþtikrina tvarkà Kaune, kad
jam nesant mieste prasidësià susišaudymai ir sprogdinimai. Mat bûdamas
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laisvëje jis sprendæs visus mafijos nariø ginèus. Dabar prasidësiàs masinis
„šeimø“ karas. Taèiau nieko panašaus neávyko.

Aišku, visa tai nereiškia, kad organizuoto nusikalstamumo nëra, kad su
juo nereikia kovoti ir pan. Taèiau tikrovëje jis visai kitoks, negu vaizduoja
mitas1.

Taigi turime labai aiškø, átikinamà mafijos mità, kuris gerokai skiriasi
nuo tikrovës. Tai, kad mitas skiriasi nuo tikrovës, toli graþu nereiškia, kad
jis nesvarbus ir já galima ignoruoti. Atvirkšèiai, mitas, nepaisant to, kiek jis
panašus ar nepanašus á tikrovæ, vaidina labai svarbø vaidmená, atlieka svar-
bias funkcijas visuomenëje.

Socialinës mafijos mito funkcijos

Aptarkime mafijos mito socialines funkcijas.
Mafijos mitas yra svarbus padedant visuomenei suvokti nusikalstamu-

mà. Be mafijos mito nusikalstamumas visuomenës sàmonëje yra kaþkas
amorfiška, netikslu, sunkiai suvokiama. Pavyzdþiui, visuomenës sàmonæ
nelabai patenkina „miglotas“ paaiškinimas, kad nusikalstamumo didëjimas
yra aibës ávairiausiø socialiniø, ekonominiø ir kitokiø veiksniø padarinys.
Mat visuomenës sàmonë reikalauja kitokio paaiškinimo. Mokslinis, krimi-
nologinis paaiškinimas neatsako á visuomenës sàmonei svarbiausià klausi-
mà: kas kaltas? Mafijos mitas á šá klausimà atsako ir iš karto sukuria su-
prantamumo jausmà. Vietoje neaiškaus „nusikalstamumo“, „nusikalsta-
mumà sukelianèiø socialiniø, ekonominiø, psichologiniø ir kitø veiksniø“
pateikiamas konkretus mafijos, jos vado ir jo padëjëjø vaizdas. Ásivaizduo-
jant konkretø priešà ir kaltininkà iš karto maþëja ir bejëgiškumo jausmas.
Kalta yra mafija ir tie valstybës pareigûnai, kurie nepakankamai aktyviai su
ja kovoja. Kartu nusikalstamumo kontrolës problema ágyja kiekvienam
pilieèiui suprantamus „kovos su nusikalstamumu“ kontûrus. Jis jau turi
reikalà ne su neaiškiais ir labai sudëtingais socialiniais, ekonominiais ir
kitokiais veiksniais bei nusikalstamumà sukelianèiomis problemomis, apie
kurias kalba kriminologai, o su aiškiu „priešu“, kurá reikia áveikti, kad nusi-
kalstamumo problema bûtø išspræsta.

Mafijos mitas vaidina ir kità – politiná vaidmená. Mafija daþnai laikoma
visø visuomenës blogybiø prieþastimi. Ekonominës nesëkmës, nelaimës,
atsitikusios þinomiems þmonëms, biudþeto trûkumai, korupcija, nepagei-

                                                     
1 Šio straipsnio autorius kriminalinës justicijos pareigûnams ir paprastiems pilieèiams ne

kartà yra uþdavæs klausimà: kodël, jø manymu, lietuviškos mafijos vado suëmimas buvo toks
neskausmingas ir nesukëlë jokios organizuoto nusikalstamumo reakcijos. Atsakoma beveik
vienodai: Henrikas Daktaras nebuvo mafijos galva. Iš tikrøjø jis tik labai smulki figûra. Tikra
nusikalstama organizacija ir jos tikras vadas dar neþinomi. Taèiau jie egzistuoja ir veikia. Èia
aiškiai matome „mafijos mito“ gyvybingumo šaltinius. Niekas negali suþlugdyti tikëjimo mitu.
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daujamos politinës partijos laimëjimas rinkimuose – visa tai siejama su
mafijos veikla. Kartu mafija tampa savotišku visuomeninio nepasitenkini-
mo, suirzimo „þaibolaidþiu“.

Taigi organizuoto nusikalstamumo mitas yra svarbus konsoliduojant
nacijà.

Kasdieniame gyvenime visuomenë draskoma daugybës prieštaravimø.
Jos stabilumui gresia arši ekonominiø, politiniø, nacionaliniø interesø ko-
va. Taèiau niekas taip nevienija visuomenës kaip bendras „priešas“, kuris
„kelia grësmæ paèiam visuomenës egzistavimui“.

Nieko nuostabaus, kad politinës partijos kovà su organizuotu nusikals-
tamumu laiko savo svarbiausia uþduotimi. Taip jos pretenduoja atstovauti
visos nacijos interesams.

Mafijos mitas – tai kriminalinës justicijos priemonë jos reikšmei visuo-
menëje padidinti bei platesnëms teisëms reikalauti. Noras turëti didesnæ
reikšmæ, platesnes galimybes bei teises nëra vien kriminalinës justicijos
ypatybë. To siekia visos socialinës institucijos bei grupës. Kriminalinei jus-
ticijai mafijos mitas yra svarbi priemonë šiems tikslams pasiekti. Sakykime,
reikalavimas didinti šios srities darbuotojø atlyginimà neretai grindþiamas
argumentu, kad tai turi padëti jiems sëkmingiau ...atsispirti papirkinëjimui.
Papirkinëjimas, kaip þinome, yra vienas svarbiausiø mafijos ginklø.

Ne maþiau svarbus šis mitas yra siekiant grieþtinti kriminalines baus-
mes. Priešas (organizuotas nusikalstamumas) yra pavojingas, klastingas,
nesiskaito su priemonëmis. Vadinasi, ir kova su juo turi bûti tokia pati. To-
dël kriminalinës justicijos institucijos reikalauja sau to, ko siekia daugelis
visuomenës struktûrø ir grupiø – didesniø teisiø, finansavimo, reikšmës.

2. Organizuoto nusikalstamumo esmë
ir apibrëþimas

Organizuoto nusikalstamumo apibrëþimo problemos

Ir mokslui, ir praktikai reikia tikslaus organizuoto nusikalstamumo api-
brëþimo. Šis apibrëþimas organizuotà nusikalstamumà turëtø aiškiai at-
skirti nuo kitø nusikalstamumo atmainø. Kriminologija ir baudþiamoji teisë
toká apibrëþimà kûrë labai sunkiai. Buvo pasiûlyta aibë ávairiausiø apibrë-
þimø1.

                                                     
1 Labai ádomiø ir tikrai reprezentatyviø definicijø savo disertacijoje pateikia dr. K. Šim-

kus. Þr.: Operatyvinë veikla kovoje su organizuotu nusikalstamumu: daktaro disertacija. –
Vilnius, 1998.
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Mafijos mitas darë nemaþà átakà mokslininkams, kurie bandë sufor-
muluoti organizuoto nusikalstamumo definicijà. Susipaþindami su aibe
pasiûlytø apibrëþimø (ypaè ankstyvesniø) matome, kaip á juos buvo ban-
doma sutelkti svarbiausius mito bruoþus. Organizuotas nusikalstamumas
šiose definicijose buvo apibûdinamas kaip labai moderni, visuomenei gyvy-
biškai pavojinga nusikalstamumo atmaina, pasiþyminti aukštu organizuo-
tumo bei profesionalumo lygiu, turinti ypatingà átakà kitoms nusikalsta-
mumo rûšims ir visuomenei1.

Organizuoto nusikalstamumo samprata Lietuvos baudþiamajame
ástatyme ir kriminalinës justicijos veikloje2

Jau minëjome, kad norint kovoti su organizuotu nusikalstamumu bau-
dþiamojo ástatymo priemonëmis bûtinas tikslus šio nusikaltimo apibrëþi-
mas. Be to, jo poþymiai turi bûti árodomi baudþiamojo proceso ir krimina-
listikos priemonëmis. Kitaip tariant, mes ne tik turime tiksliai þinoti, kas
priskirtina organizuoto nusikaltimo sudëèiai, o kas ne. Mes dar turime su-
gebëti árodyti to poþymio buvimà.

Taèiau tokio tikslaus ir árodinëti tinkanèio apibrëþimo neturima. Orga-
nizuotumas ástatyme niekur neapibrëþtas kaip atskiras nusikaltimas arba
kvalifikuojantis poþymis. Vietoje jo figûruoja kita, nors ir panaši sàvoka
„nusikalstamas susivienijimas“, kurá apibrëþia baudþiamojo ástatymo 271–1
straipsnis.

Santykis tarp šiø dviejø sàvokø neaiškus. Norminiuose aktuose, kovos
su organizuotu nusikalstamumu programose kaip sinonimai daþnai varto-
jamos sàvokos „organizuotas nusikalstamumas“, „organizuotos grupuotës“,
„nusikalstamos grupuotës“, „organizuotos gaujos“ ir pan.3, kartais jos su-
vokiamos kaip organizuoto nusikalstamumo dalis, kartais organizuotas
nusikalstamumas suprantamas kaip jø atmaina.

Baudþiamajame ástatyme apibrëþtas organizuotas susivienijimas irgi ke-
lia daug problemø.

                                                     
1 K. Šimkus. Operatyvinë veikla kovoje su organizuotu nusikalstamumu: daktaro diserta-

cija. – Vilnius, 1998.
2 Skyriø parengë Lietuvos teisës instituto bendradarbë S. Geèënienë.
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 62 „Dël organi-

zuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos“, „Organizuoto nusikalstamumo
ir korupcijos prevencijos programa“ ir „Ekonominiø nusikaltimø prevencijos ir kontrolës
programa“ // Vyriausybës þinios. 1993. Nr. 72–1355; Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998
m. balandþio 9 d. nutarimas Nr. 433 „Dël kompleksiniø priemoniø teisinei atsakomybei uþ
nusikaltimus ûkininkavimo tvarkai ir finansams veiksmingumui didinti, organizuotø nusikal-
timø ir korupcijos prevencijai stiprinti“ // Vyriausybës þinios. 1998. Nr. 35–47 ir kt.
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271–1 straipsnis teikia tokià nusikaltimo dispozicijà: „Susivienijimo iš
trijø arba daugiau asmenø bendrai nusikalstamai veiklai – daryti sunkius
nusikaltimus – kûrimas, taip pat dalyvavimas“. „Kûrimas“ ir „dalyvavimas“
yra neapibrëþtos sàvokos. Ástatymo taikytojui sunku suvokti, kur prasideda
„kûrimas“ir kur baigiasi „dalyvavimas“.

Svarbiausià vaidmená aiškinant šá straipsná vaidina du Lietuvos Aukš-
èiausiojo Teismo teisëjø senato nutarimai „Dël teismø praktikos nagrinë-
jant nusikalstamo susivienijimo (BK 227–1 str.) baudþiamàsias bylas“ (1995
ir 1997)1. 1995 m. Teisëjø senatas nusikalstamà susivienijimà aiškina taip:
tai ne maþesnë kaip trijø asmenø, ginkluota, palaikanti ilgalaikius glaudþius
ryšius, apsirûpinusi ávairiausiomis techninëmis priemonëmis grupë; ji iš
anksto yra susitarusi uþsiimti nusikalstama veikla (koks nors vienas nusi-
kaltimas jos netenkina); susivienijimo nariai pasiskirstæ uþduotimis. Tai ne
paprasta grupë, o turinti vidinæ struktûrà, vadovà (autoritetà), kuris iš tik-
røjø tik vadovauja, ir „bendrø pinigø“. Tvarka susivienijime palaikoma
bauginimu arba kitomis priemonëmis. Jo nariø daromi nusikaltimai (gin-
kluoti uþpuolimai, þmoniø prievartavimas, moralinis ir fizinis bauginimas,
padegimai) labai pavojingi. Ástatymo leidëjas pateikë išsamø tokiø nusikal-
timø sàrašà.

Kitaip nusikalstamo susivienijimo sàvoka aiškinama 1997 m.: tai taip
pat ne maþesnë kaip trijø asmenø grupë, taèiau nebûtinai ji turi vadovà,
nebûtinai iš anksto yra susitarusi uþsiimti nusikalstama veikla. Jos nariai
nebûtinai yra ginkluoti ir nebûtinai, kaip anksèiau buvo ásivaizduojama, jie
daro kaþkokius ypatingus nusikaltimus. Jø veikla labai plati, jiems priski-
riami visi sunkûs nusikaltimai, esantys Baudþiamajame kodekse. Toká ásta-
tymo leidëjo nusikalstamo susivienijimo ávaizdþio pokytá galima paaiškinti
tuo, kad greièiausiai, kai buvo kuriamas nusikalstamo susivienijimo (orga-
nizuoto nusikalstamumo) „modelis“, ástatymo leidëjø galvose sklandë
„mafijos“ mito sukurtas sukarintos nusikalstamos organizacijos ávaizdis.
Taèiau vëliau, turint daug daugiau þiniø apie realø nusikalstamumà, apie
be galo ávairias jo formas, ávaizdis darësi vis labiau neapibrëþtas. Ástatymo
leidëjai vis tolo nuo „klasikinio“ (nors ir mitologinio, bet aiškaus) organi-
zuoto nusikaltimo supratimo ir stengdamiesi aprëpti realiø nusikalstamu-
mo formø ávairovæ nusikaltimo sudëtá aprašë vis bendriau ir neaiškiau.

Tai savo ruoþtu sukûrë svarbias prielaidas organizuotiems nusikalti-
mams išaiškinti ir jiems teisiškai nagrinëti. Kuo neapibrëþtesnë „organi-
zuoto nusikalstamumo“ teisinë definicija, tuo lengviau já išaiškinti ir tuo

                                                     
1 Teisëjø senato 1995 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 16 „Dël teismø praktikos nusikalstamo

susivienijimo organizavimo, vadovavimo arba dalyvavimo jame (BK 227–1 str.) apibendrinimo
baudþiamosiose bylose“; Teisëjø senato nutarimas Nr. 15 „Dël teismø praktikos nagrinëjant
nusikalstamo susivienijimo (BK 227–1 str.) baudþiamàsias bylas“.
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sunkiau árodyti. Aibë nusikaltëliø „grupuoèiø“, patenkanèiø á kriminalinës
justicijos akiratá, dël definicijos neapibrëþtumo lengvai gali bûti priskirtos
prie „organizuotø“. Tuo tarpu teisme, árodant nusikaltimus, viskas vyksta
atvirkšèiai. Neapibrëþtumas gimdo abejonæ, o abejonë turi bûti traktuoja-
ma kaltinamojo naudai. Taigi turime paradoksiškà situacijà, kai policijai
þinoma viskas, bet árodyti ji negali nieko1.

Ádomiai susiklostë baudimo praktika. Ástatymo leidëjas, kriminalizuo-
damas veikà, ypaè pabrëþë šios veikos pavojingumà bei labai grieþtos atsa-
komybës nustatymo bûtinybæ. Taèiau praktikoje teismas abejoja ir todël
elgiasi atsargiai. Dël to asmenys nuteisiami 5–6 metø laisvës atëmimu
(sankcijos minimumas), t.y. bausme, kuri beveik prilygsta bausmei uþ pa-
prastus plëšimus (pvz., BK 272 str. 2 d.: grupës asmenø plëšimas – nuo 4 iki
10 metø; 2271 str. 1 d. – nuo 4 iki l0 metø)2.

Nemaþesnis tas neapibrëþtumas organizuojant šio nusikalstamumo pre-
vencijà. Pavyzdþiui, labai svarbi Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m.
sausio 15 d. nutarimu Nr. 62 patvirtinta programa dël organizuoto nusi-
kalstamumo ir korupcijos prevencijos organizuotà nusikalstamumà apibrë-
þia labai plaèiai: „Taigi organizuotas nusikalstamumas šioje programoje –
sudëtinga sistema ávairiø ryšiø bei santykiø tarp nusikalstamø grupiø, jø
nariø, vykdanèiø nusikalstamà veiklà (daþniausiai kaip verslà) ir siekianèiø
uþtikrinti šios veiklos saugumà pareigûnø papirkimu bei korupcija“. „Su-
dëtinga sistema ávairiø ryšiø bei santykiø tarp nusikalstamø grupiø, jø nariø

                                                     
1 Tai savo ruoþtu gimdo priekaištus ir spaudimà teismams. Jie tiesiogiai arba netiesiogiai

kaltinami kovos su organizuotu nusikalstamumu sabotavimu („Policija išaiškina, o teismai
paleidþia“). Pavyzdþiui, Teisëjø senatas nutarime Nr. 16 (1995 m. spalio 10 d.), apibendrin-
damas 271–1 straipsnio taikymà, priekaištauja teismams, kad jie per daug pasiduoda abejo-
nëms ir per maþai deda pastangø, kad pritaikytø 271–1 straipsná. Teisëjø senatas rašo: „Be to,
apibendrinimui gautos bylos rodo, kad kai kurie teismai, atsiradus nors maþiausioms abejo-
nëms, nepakankamai išsamiai ir visapusiškai ištyræ bylos aplinkybes, netinkamai ávertinæ áro-
dymus, teisiamuosius išteisina iš kaltinimø pagal BK 2271 straipsná, nuteisdami juos pagal
kitus BK straipsnius, arba veikas perkvalifikuoja á lengvesnius nusikaltimus. Neteikiama
reikšmës tam, kad kaltø asmenø nuteisimas pagal BK 2271 straipsná turi svarbiø teisiniø pa-
sekmiø: jiems paprastai skiriamos grieþtesnës bausmës, netaikomas lygtinis atleidimas nuo
bausmës prieš terminà ar bausmës pakeitimas švelnesne bausme, lygtinis paleidimas iš laisvës
atëmimo vietø, o asmenims, padariusiems šiuos nusikaltimus po 1995 m. sausio 1 d., bausmæ
skiriama atilikti ištisai kalëjime“.

2 Tai vël sukelia panašius priekaištus dël sabotavimo. Tame paèiame nutarime rašoma:
„Nuteistiems pagal BK 2271 straipsná skiriamos grieþtesnës bausmës negu uþ konkreèius nusi-
kalstamo susivienijimo padarytus nusikaltimus, išskyrus atvejus, kai sankcijos uþ tam tikrø
nusikaltimø padarymà yra grieþtesnës”.

Taèiau abejotina, ar kai kurios bausmës nëra švelnios. Antai Utenos rajono apylinkës
teismas 1994 m. rugsëjo 7 d. nuosprendþiu pagal BK 2271 straipsná, 146 straipsnio 2 dalá, 16 ir
206 straipsnius nuteisë K. Banevièiø, A. Mickø ir D. Svetikà. Visiems pagal BK 2271 straipsná
galutinæ bausmæ paskyrë po 6 metus laisvës atëmimo, t.y. beveik minimalià BK 2271 straips-
nyje numatytà sankcijà.
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ir t.t.“ – tai viskas pasaulyje, visos ne tik bendrininkavimo, bet ir bendravi-
mo, ir apskritai santykiø formos.

Nieko nuostabaus, kad turint toká miglotà organizuoto nusikalstamumo
ávaizdá kova su šiuo reiškiniu kartais primena juodo katino gaudymà tam-
siame kambaryje. Priimta labai daug nutarimø, priemoniø planø, sukurta
koordinaciniø grupiø, jø veiklai skirta nemaþai pinigø1. Taèiau turint ne-
apibrëþtà tikslà numatomos ir neapibrëþtos priemonës. Nemaþà dalá šios
veiklos sudaro abstrakèiai suformuluotos bendro pobûdþio priemonës –
pageidavimai2. Á tuos planus átraukiama viskas, kà apskritai reikia daryti
kovojant su nusikalstamumu ir gerinant šalies ekonominæ padëtá.

Prieš du dešimtmeèius, kai organizuoto nusikalstamumo problema tapo
kriminologijos ir nusikalstamumo kontrolës objektu, daugiausiai buvo dis-
kutuojama dël šio reiškinio apibrëþimo. Buvo stengiamasi išaiškinti, kas yra
organizuotas nusikalstamumas, kokie jo esminiai bruoþai. Atsiþvelgiant á
atsakymà á šá klausimà buvo skirtingai atsakoma á klausimà, ar iš viso jis
egzistuoja, kiek yra paplitæs, kokià daro þalà ir pan. Tokios diskusijos vy-
raudavo daugelyje konferencijø apie organizuotà nusikalstamumà. Aptarti,
kaip kovoti su juo, tiesiog nelikdavo laiko. Vëliau šia problema imta do-
mëtis maþiau. Taèiau pati problema išliko. Kaip ir anksèiau, ji trukdo tiek
teorijai, tiek praktikai.

Nusikalstamo verslo samprata

Pastaraisiais metais vis labiau ásitvirtina organizuoto nusikalstamumo
samprata, akcentuojanti vienà, bet ypaè svarbø jo bruoþà – nusikalstamà
verslà. Tai sàmoningi nusikaltimai siekiant pelno. Manytume, kad pirmasis
Lietuvoje nuosekliai išnagrinëjæs organizuotà nusikalstamumà kaip nusi-

                                                     
1 Uþkirsti kelià organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai Lietuvoje bandoma nuo

1992 m.: Lietuvos Respublikos Vyriausybë pritarë nusikalstamumo kontrolës Lietuvoje kon-
cepcijai (Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1992 m. balandþio 3 d. nutarimas Nr. 313 „Dël
nusikalstamumo kontrolës Lietuvoje koncepcijos“), kurioje paþymëta, kad viena iš prioriteti-
niø (strateginiø) nusikalstamumo prevencijos ir kontrolës krypèiø – pakirsti (suardyti) eko-
nominá organizuoto nusikalstamumo (grupiø) potencialà; parengtos ir ágyvendinamos specia-
lios programos bei priemonës: Ekonominiø nusikaltimø prevencijos ir kontrolës programa,
kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. gruodþio 18 d. nutarimu Nr. 954
„Dël ekonominiø nusikaltimø prevencijos ir kontrolës programos“ (Þinios, 1993. Nr. 72–
1355), antikorupciniø priemoniø planas, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybës
1996 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 356 „Dël priemoniø nusikaltimø, susijusiø su korupcija,
kontrolei ir prevencijai gerinti“ (Þinios. 1996. Nr. 27–660), ir kt. (Lietuvos Respublikos
Vyriausybës 1999 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 62 „Dël organizuoto nusikalstamumo ir
korupcijos prevencijos programos“.)

2 Minëtas planas numato tokias kovos su organizuotu nusikalstamumu priemones: „nuo-
sekliai stiprinti prevencijos struktûras, kontroliuojanèias ekonominius ir finansinius santykius,
uþkirsti kelià nusikaltimams ir piktnaudþiavimams“.



ANTRA DALIS324

kalstamà verslà yra K. Šimkus1. Bûtent jis pirmasis átikinamai išplëtojo
idëjà, kuri bus svarbiausia tikslinant organizuoto nusikaltimo sampratà, –
jog organizuotumà, profesionalumà ir kitus svarbius bruoþus suformuoja
nusikaltëliø veikla – nusikalstamas verslas siekiant nusikalstamo pelno. Jis
taip pat smulkiai išnagrinëjo, kaip nusikalstamos organizacijos pobûdis bei
struktûra priklauso nuo jos nusikalstamo verslo.

Toliau šiuo poþiûriu ir remsimës bandydami, kur ámanoma, já praplësti.
Pirmiausiai panagrinësime, kaip daromi nusikaltimai gali bûti verslas.

Jeigu þmogus padaro nusikaltimà ginèo ákarštyje, bûdamas labai susi-
jaudinæs, tai, aišku, nëra verslas. Arba jeigu apimtas pavydo vyras uþmuša
þmonà – tai irgi ne verslas. Bet štai jeigu nuþudoma vykdant „klientø“ uþ-
sakymus, uþ atlyginimà – tai jau nusikalstamas verslas.

Tokia veikla ir verslas turi daug bendrø esminiø bruoþø. Vienas iš jø –
tikslas. Svarbiausias verslo tikslas yra gauti pelno. Samdomas þudikas „at-
lieka uþsakymà“ taip pat siekdamas pelno. Verslininkas paprastai siekia
kuo didesnio pelno. Lygiai taip pat ir þudikas stengiasi uþsidirbti kuo dau-
giau. Jis imasi šios veiklos tikëdamasis pasipelnyti. Kaip ir bet koks versli-
ninkas, priimdamas klientø uþsakymas, samdomas þudikas stengiasi išside-
rëti kuo didesná uþmokestá.

Kitas bruoþas – nuolatinë veikla. Þmogus, vienà kartà pagaminæs ir
pardavæs koká nors daiktà, dar negali savæs vadinti verslininku.

Dar vienas bruoþas – racionalumas. Priimdamas sprendimus verslinin-
kas turi vadovautis protu, o ne jausmais. Jis stengiasi, kad galutinis pro-
duktas, uþ kurá jis gaus pelnà, jam kainuotø kuo maþiau, jo gamybai reikëtø
kuo maþiau laiko, pastangø. Lygiai taip pat ir nusikaltëlis, kuriam nusi-
kalstama veikla yra verslas, nori gauti kuo daugiau kuo maþesne kaina.

Nusikalstamo verslo atveju pirmiausia tai reiškia neákliûti. Jis raciona-
liai, t.y. šaltai, kruopšèiai, visapusiškai apgalvoja nusikaltimà, sudaro smul-
kø veikimo planà ir darydamas nusikaltimà to plano laikosi. Toks nusikal-
tëlis verslininkas maþiausiai panašus á paprastà nusikaltëlá, kuris veikia im-
pulsyviai, ryþtasi nusikalsti paskutinæ minutæ, vadovaujasi emocijomis, o ne
protu.

Nusikalstamas verslas išsiskiria iš kitø verslø tuo, kad „gaminami“ ir
klientui „parduodami“ ne maisto produktai ar avalynë, o nusikaltimai. Ka-
dangi þmogþudystës, prekyba þmonëmis, narkotikais, kontrabanda ástatymo
yra uþdrausti, nusikalstamas verslas tuos nusikaltimus „gamina“. Prekybos
maisto produktais ástatymas nedraudþia. Jos mes negalime vadinti nusi-
kalstamu verslu, net jeigu organizuojant ir vykdant tà prekybà paþeidþiami

                                                     
1 Šimkus K. Operatyvinë veikla kovoje su organizuotu nusikalstamumu: daktaro diserta-

cija. – Vilnius, 1998. P. 11.
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ástatymo nustatyti reikalavimai – piktybiškai nemokami mokesèiai, slepia-
mos pajamos, duodami kyšiai ir pan.

Jeigu nusikaltimas yra verslas, kiti bruoþai, kurie paprastai priskiriami
organizuotam nusikalstamumui, gali kilti iš jø (taèiau tai nebûtinai reiškia,
kad jie visada turi kilti).

Organizuotumas. Dabartinis legalus verslas daþniausiai reikalauja aukšto
organizuotumo lygio. Kad pagamintø šiuolaikiná automobilá, gamykla turi
veikti kaip laikrodis. Kiekviena jo detalë turi bûti pagaminta laiku, laiku ir
tiksliai sujungta su kitomis. Tokios gamyklos organizacinë struktûra prime-
na kariuomenæ. Ji negali sëkmingai veikti be grieþtos drausmës, atsakomy-
bës, tikslaus pasiskirstymo pareigomis. Todël kalbëdami apie dabartiná ver-
slà ásivaizduojame ilgus surinkimo konvejerius, finansiniø, technologiniø ir
kitokiø padaliniø sistemà, koordinuotai veikianèià pagal tiksliai suderintà
planà.

Taèiau toli graþu ne visada verslas yra ir turi bûti organizuotas bûtent
taip. Tokia stambi ir sudëtinga organizacija tik tuo atveju pateisina lûkes-
èius, jeigu esamomis rinkos ir gamybos sàlygomis yra racionaliausia ir duo-
da didþiausià pelnà. Kitomis sàlygomis naudingi gali bûti visai kiti verslo
organizavimo bûdai. Daþnai bûna, kad tam tikromis verslo sàlygomis ge-
riausia yra nedideliø ámoniø kooperacija. Neretai stipriausia ir pelningiau-
sia pasirodo esanti ne stambi verslo organizacija, o šeimos verslas arba net
pavienis verslininkas. Niekas negali iš anksto pasakyti, kokia organizacija
tam tikromis sàlygomis yra tinkamiausia. Tai paaiškëja tik rinkos konku-
rencijos sàlygomis. Nëra tokios verslo organizacijos, kuri pelninga visur ir
visada.

Verslo formos yra labai jautrios rinkos ir gamybos sàlygoms. Neretai
matome, kaip lyg ir neesminis jø pokytis iš esmës keièia verslo situacijà,
padaro efektyvias vienas verslo formas ir neefektyvias kitas. Šiandien dau-
giausia pelno gali duoti labai stambus, sutelktas, gerai organizuotas verslas,
o rytoj, pasikeitus ekonominëms sàlygoms, pelningesnis pasirodys esàs
smulkus verslas.

Lygiai tà patá galima pasakyti ir apie nusikalstamà verslà. Tam tikromis
sàlygomis pelningesnë gali bûti didelës ir sudëtingos nusikalstamos organi-
zacijos veikla, nes bûtent ši organizacija geriausiai organizuoja nusikalti-
mus bei savo nariø apsaugà nuo kriminalinës justicijos institucijø. Taèiau
rytoj, pavyzdþiui, šiek tiek pasikeitus ástatymams, rinkos konjunktûrai, ko-
vos su nusikalstamumu metodams, paaiškës, kad didelë organizacija jau
neveiksminga, kad jos nusikalstama „produkcija“ per brangi, ji per daug
pastebima, kad joje per sunku derinti tarpusavio santykius ir spræsti kon-
fliktus. Tokiu atveju veikiant rinkos sàlygoms ji turi tuoj pat pakeisti savo
struktûrà ir veiklos formas. Kitaip iš rinkos jà „išstums“ apsukresni konku-
rentai.
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Taigi organizuotumas nëra nusikalstamo verslo esminis, neatskiriamas
bruoþas. Jis išryškëja arba dingsta – tai priklauso nuo verslo sàlygø. Maþa
to, organizuotumas yra greitai besikeièiantis bruoþas ir kitoks bûti negali.

Lygiai taip pat labai skirtingos gali bûti nusikalstamo verslo organizavi-
mo formos. Kaip þinoma, didelë ámonë – toli graþu nëra vienintelë stam-
baus verslo forma. Daþnai veiksmingesnis bûna stambus nedideliø ámoniø
susivienijimas. Pagrindinë ámonë organizuoja gamybà, atlieka svarbiausias
operacijas, tarkime, sumontuoja gaminá iš daliø, kurias pagamino kitos su-
sivienijimo ámonës. Šis stambaus verslo variantas (kartais vadinamas „ja-
poniškuoju“) neretai bûna daug gyvybiškesnis nei stambi ámonë, pati da-
ranti viskà nuo pradþios iki galo. Toks susivienijimas daþnai pasirodo esan-
tis daug atsparesnis konjunktûros svyravimams. Pablogëjus konjunktûrai,
pagrindinë ámonë tiesiog nepratæsia sutarèiø su kitomis ámonëmis ir tai
leidþia operatyviai sumaþinti gamybos išlaidas bei išgyventi blogà laikà. Be
to, tokia stambi gamyba gali geriau uþtikrinti pagalbiniø ámoniø produkci-
jos kokybæ. Mat šios pagalbinës ámonës turi konkurentø ir prireikus jas
galima pakeisti.

Verslo praktika þino ir aibæ kitokiø verslo organizavimo formø. Lygiai
taip pat labai ávairios gali bûti nusikalstamo verslo, nusikalstamø ámoniø
bei jø darbuotojø bendradarbiavimo formos, funkcijø pasiskirstymas,
drausmës, atsakomybës, vado ir pavaldiniø santykiø formos. Nuo jø pri-
klauso ir organizacijos vadovo vaidmuo bei vadovavimo metodai, struktûra,
santykiø pastovumas, apibrëþtumas ir t.t.

Nëra abejoniø, kad kartais tam tikras nusikalstamas verslas gali ágyti ir
tokiø bruoþø, kuriuos vaizduoja mafijos – „sukarintos pogrindþio organiza-
cijos“ mitas – bûti labai organizuotas, specializuotas, profesionalus ir pan.

Taèiau tai tik viena iš daugelio galimø nusikalstamo verslo formø. Tik
kartu su rinkos sàlygomis besikeièiantis nusikalstamo verslo organizavimo
bûdas yra gyvybingas.

Taigi nusikalstamam verslui tikrai bûdingas tam tikras organizuotumo
lygis. Šiuo poþiûriu nusikalstamas verslas tikrai yra „organizuotas nusi-
kalstamumas“. Taèiau tas organizuotumas daþniausiai yra visai kitokio po-
bûdþio nei vaizduoja mafijos mitas.

Nusikalstamas profesionalizmas. Daþniausiai organizuotas nusikalsta-
mumas apibûdinamas kaip pasiþymintis aukštu nusikalstamu profesiona-
lizmu. Manoma, kad nusikalstamø organizacijø nariai yra þmonës, kuriems
nusikalstama veikla yra profesija, kurie tuo uþsiima nuolat, „kelia savo
kvalifikacijà“. Manoma, kad nusikaltimai daromi naudojant moderniausià
technikà, neretai daug tobulesnæ uþ teisësaugos institucijø. Ar tai tiesa?

Organizuodamas savo verslà ir siekdamas, kad jis bûtø pelningas, bet
kuris verslininkas, taip pat ir „gaminantis“ nusikaltimus, nemaþai dëmesio
skiria personalui. Jis turi tiksliai nustatyti, kokias funkcijas privalo vykdyti
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aukštos klasës ir brangiai mokami profesionalai, o kur naudingiau panau-
doti pigius neprofesionalus. Verslininkas turi tiksliai ávertinti, kas konkre-
èiu atveju svarbiau: aukštas profesionalizmas ar didelë ištikimybë organiza-
cijai, profesinës þinios ar asmenybës bruoþai ir t.t. Nuo to, kaip sëkmingai
bus išspræsti visi šie klausimai, priklauso verslo sëkmë.

Tas pats pasakytina ir apie nusikalstamà verslà. Vienais atvejais reikia
gerø profesionalø, kitais atvejais labiau tinka neprofesionalai, bet turintys
tinkamø bruoþø arba galimybiø. Taigi profesionalumas irgi nëra neatski-
riamas nusikalstamo verslo bruoþas. Jo poreikis ir forma priklauso nuo
nusikalstamo verslo sàlygø ir joms pasikeitus taip pat gali keistis.

Mastas. Organizacijos dydis. Mafijos mitas nusikalstamà verslà vaizduoja
kaip labai didelá nacionalinio masto susivienijimà. Tam tikromis sàlygomis
jis gali toks bûti. Taèiau nusikalstamas verslas gali bûti ir vidutinis, ir smul-
kus, ir pavienis.

O dël nusikalstamos „ámonës“ dydþio, tai tik viena yra pastovu – to dy-
dþio nepastovumas (labilumas). Tas dydis keièiasi verslui prisitaikant prie
nuolat besikeièianèiø rinkos sàlygø.

Pavojingumas visuomenei. Pagal mafijos mità organizuotas nusikalsta-
mumas yra pavojingiausia visuomenei nusikalstamumo atmaina. Taip pat
manoma, kad kuo nusikalstama organizacija didesnë, tuo ji pavojingesnë.
Tai vël gali bûti tiesa, o gali bûti ir netiesa.

Didelë organizacija gali bûti pavojingiausia visuomenei, jeigu esamomis
sàlygomis ji yra veiksmingiausia nusikalstamo verslo forma, leidþia geriau-
siai paslëpti nusikaltimà, organizuoti nusikalstamà „gamybà“ ir pan. Taèiau
kitomis sàlygomis daug pavojingesnës gali bûti smulkios nusikalstamos or-
ganizacijos arba net pavieniai nusikaltëliai. Taip yra, jeigu bûtent tokios
formos geriau uþtikrina saugø nusikaltimà ir didelá pelnà.

Taigi galime daryti išvadà, jog norëdami suprasti nusikalstamà verslà
turime pirmiausia išnagrinëti nusikalstamo verslo sàlygas. Tai svarbu dël
to, kad konkreèios verslo formos yra reakcija á šias sàlygas.

Reikia patikslinti ir patá terminà „organizuotas nusikalstamumas“. Ne-
turëtume pamiršti, kad tai istoriškai susiklostæs terminas, prie kurio visi
seniai priprato. Taèiau jis pavojingas tuo, kad kartais nukreipia mûsø dë-
mesá nuo svarbiausio dalyko – nusikalstamo verslo sàlygø á gana nesvarbius
dalykus – vienoká arba kitoká šio verslo organizuotumo lygá. „Organizuotas
nusikalstamumas“ yra šiek tiek netikslus terminas. Be to, kartais šis termi-
nas organizuotumà mus verèia sieti su kitais bruoþais (didþiausiu pavojin-
gumu, profesionalizmu ir t.t.). Tuo tarpu šie bruoþai išplaukia ne iš organi-
zuotumo, o (kartu su juo) iš nusikalstamo verslo sàlygø. Didelis organi-
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zuotumas nëra bûtinas nusikalstamo verslo bruoþas. Jis yra mobilus, gana
greitai besikeièiantis1.

3. Socialinës ir ekonominës nusikalstamo
verslo prielaidos

Pabandykime patikslinti ekonomines, socialines, psichologines sàlygas,
kuriomis nusikalstamas verslas atsiranda. Jam atsirasti ypaè svarbios šios
prielaidos:

Stiprus nepatenkintas visuomeninis poreikis. Narkotikø verslas yra pel-
ningas dël to, kad išsivysèiusiose šalyse egzistuoja daug narkomanø, ku-
riems kasdien gyvybiškai reikia narkotikø. Jeigu tokiø þmoniø nebûtø, ne-
bûtø ir šios nusikalstamo verslo šakos.

Tà patá galima pasakyti ir apie prekybà vaikais. Bûtent dël to, kad yra
bevaikiø šeimø, trokštanèiø turëti vaikà, ši verslo šaka ir egzistuoja.

Jeigu verslininkai neturëtø problemø iš savo partneriø atgaudami sko-
las, jeigu šá klausimà sëkmingai spræstø teismas, nebûtø sukurtas toks ver-
slas kaip kreditø „išmušimas“.

Taigi pirma nusikalstamo verslo atsiradimo prielaida – didelis nepaten-
kintas poreikis.

Teisiniai draudimai organizuojant paklausos patenkinimà. Tai reiškia, kad
yra ástatymas, draudþiantis minëtus poreikius tenkinti. Negalima parduoti
ir pirkti narkotikø, uþdrausta organizuoti seksualines paslaugas, negalima
prekiauti vaikais arba „išmušinëti“ skolø. Visa tai draudþia baudþiamasis
ástatymas.

Galimybë patenkinti paklausà organizuojant ástatymo paþeidimà. Egzis-
tuoja socialinës, ekonominës ir kitos sàlygos, kuriomis ta paklausa geriau-
                                                     

1 Natûraliai kyla klausimas, ar kiekvienas organizuotas nusikaltimas (nusikaltimas, kurá
padarë organizacija) yra verslas. Aišku, kad ne. Politiniai nusikaltimai, suokalbis, kurio tikslas
– nuversti teisëtai išrinktà vyriausybæ – tai pogrindþio politinës organizacijos nusikaltimas. Ji
siekia politiniø, o ne ekonominiø tikslø. Jai reikalingas ne pelnas, o politiniai pokyèiai. Dar
akivaizdesnis pavyzdys – nusikaltimai, kuriuos daro valstybës, pavyzdþiui, fašistinë Vokietija.
Þr.: Chambliss W. State–Organized Crime – The American Society of Criminology, 1988
Presidental Address // Criminology. Vol. 27 (2). (May 1989).

Taèiau vyraujanti kriminologinë ir praktinë tradicija revoliucionieriø, daranèiø nusikalti-
mus idëjiniais sumetimais, organizuotam nusikalstamumui nepriskiria. Mums neáprasta revan-
šo siekusià Vokietijà vadinti „vokieèiø mafija“. Organizuotumà tradicija linkusi sieti su „pelnà
teikianèiais“ nusikaltimais (narkotikø verslu ir pan.). Tas neaiškumas, nenuoseklumas, ne-
apibrëþtumas vartojant terminà „organizuotas“ dar kartà parodo, kaip pavojinga laikyti já
pagrindiniu orientyru, esminiu bruoþu organizuojant kovà su nusikalstamumu.
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siai gali bûti patenkinta paþeidþiant minëtà ástatymà, kitais þodþiais, orga-
nizuojant pelningà nusikalstamà verslà. Vienas iš pavyzdþiø – automobiliø
verslas. Kadangi lengvieji automobiliai yra labai brangûs, ganëtinai pigiai
bei saugiai galima ásigyti vogtà automobilá. Tam ir egzistuoja nusikalstamas
verslas, kuris „gamina“ vogtas mašinas.

Kas ávyksta susiklosèius minëtoms sàlygoms?
a) didëja uþdraustos prekës arba paslaugos kaina. Kad patenkintø stiprø

poreiká, þmonës pasirengæ mokëti daugiau. Narkomanas, norëdamas ásigyti
narkotikø, pasirengæs sumokëti bet kiek. Iš ekonomikos þinome, kad kai-
nos tuo didesnës, kuo daugiau pinigø þmonës turi ir kuo didesnis yra po-
reikis. Uþdraustø narkotikø negalime neskausmingai pakeisti kuo nors ki-
tu. Narkomanui bûtinai reikia bûtent narkotikø. Ši paklausa yra neelastin-
ga.

b) atsiranda socialinis – psichologinis uþdraustos paklausos efektas. Uþ-
drausta prekë prieinama tik nedaugeliui, t.y. labai turtingiems þmonëms –
aukšèiausiø visuomenës sluoksniø atstovams. Dël to ji ágyja papildomà
reikšmæ, tampa prestiþo simboliu, liudija apie aukštà socialiná statusà. Tai
dar labiau padidina šio „uþdrausto vaisiaus“ patrauklumà. Paklausa tampa
prestiþinë.

c) provokuojantis teisinio draudimo poveikis. Psichologiniai uþdraustos pa-
klausos padariniai. Uþdraustas vaisius saldus. Nepasiekiamas, bet pagei-
daujamas objektas tampa labai patrauklus. Apie já imama svajoti. Toks ne-
pasiekiamas, bet trokštamas objektas sukelia nemaþai svarbiø efektø. Vie-
nas iš jø – jis „susilieja“ su kitais neišsipildþiusiais þmogaus norais. Nepa-
siekiamas objektas tampa visø nepasiekiamø dalykø simboliu. Dël to ne-
patenkinta paklausa toliau didëja.

Teisiná draudimà ir didelæ paklausà galima palyginti su uþtvanka, stab-
danèia upës tëkmæ. Pirmiausia prieš uþtvankà didëja vandens lygis. Dël to
stiprëja vandens spaudimas. Pagaliau uþtvanka nuverèiama arba vanduo
ima bëgti per jos viršø.

Taigi DIDELË IR NEPATENKINTA PAKLAUSA+TEISINIS DRAUDIMAS JÀ PATEN-
KINTI+SÀLYGOS, KAI VIS DËLTO TAI GALIMA PADARYTI ORGANIZUOJANT NUSI-
KALSTAMÀ VERSLÀ=NUSIKALSTAMO VERSLO PLËTRA.
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4. ïstatymo paþeidimo komercializacija.
Ekonominis draudimo padarinys

Terminas „komercializacija“ reiškia procesà, kai koks nors daiktas arba
veiksmas ágyja kainà, pasidaro pirkimo ir pardavimo rinkos objektu. Bûtent
toks yra ástatymo paþeidimo procesas. Nustatoma ir pagal rinkos dësnius
kinta ástatymo paþeidimo kaina. Kuo didesnë paklausa, grieþtesnis draudi-
mas ir kuo sunkiau jo išvengti, tuo brangiau kainuoja nelegali prekë arba
paslauga. Tai nebûtinai reiškia, kad viskas pasaulyje perkama ir parduo-
dama. Tai tik reiškia, kad atsirado rinka, kai uþ ástatymo paþeidimà galima
gauti tam tikro dydþio pelnà.

Ekonominës nusikalstamo verslo ypatybës

Bet koks verslas teikia prekes arba paslaugas ir organizuoja jø gamybà.
Tam reikalingos tam tikros gamybos sànaudos. Ir viena, ir kita yra pelnin-
ga, jeigu gamybos sànaudos (prekës savikaina) yra maþesnës uþ kainà. Kuo
didesnis skirtumas tarp tikrosios prekës pardavimo kainos ir išlaidø jai pa-
gaminti, tuo pelningesnis verslas, kad ir koks jis bûtø – legalus ar nusikals-
tamas.

Taèiau nusikalstamas ir legalus verslas gerokai skiriasi išlaidø sudeda-
mosiomis dalimis.

Legalios produkcijos išlaidos susideda iš dviejø daliø. Pirmoji – tai ávai-
riausios gamybos išlaidos (þaliava, darbas, ilgalaikio turto amortizacija ir
kt.). Antroji dalis – tai ávairiausi mokesèiai. Jø suma atskirose šalyse gali
sudaryti iki 50–80 proc. visø išlaidø prekei pagaminti.

Visiškai kitokia yra nusikalstamo verslo išlaidø struktûra. Tiesioginës
tokio verslo gamybos išlaidos, palyginti su legaliu verslu, yra neþymios. Va-
giant automobilá nesunaudojama tiek þaliavos, kiek gaminant já. Nusikals-
tamas verslas neturi tokiø svarbiø išlaidø kaip mokesèiai. Nei samdomas
þudikas, kuriam sumokama uþ ávykdytà uþduotá, nei verslininkas, prekiau-
jantis moterimis, vaikais arba narkotikais, mokesèiø nemoka.

Svarbiausia nusikalstamo verslo išlaidø dalis yra nusikaltimo rizikos
kaina. Uþsitrenkusias lengvojo automobilio dureles šaltkalvis atrakina uþ
nedidelá mokestá. Taèiau ta pati operacija kainuoja labai daug, jeigu ji yra
nusikaltimo – to paties automobilio pavogimo dalis. Mat šiuo atveju opera-
cijà pabrangina kriminalinë rizika. Šaltkalvis, atrakinëjantis vagiamos ma-
šinos dureles, gali baigti šià operacijà kalëjime. Dël to nusikalstamo verslo
savininkas turi bûti pasirengæs sumokëti daug daugiau, kad šià rizikà kom-
pensuotø. Jeigu jis to nedarys, jam nepavyks rasti norinèio tai daryti šalt-
kalvio. Rizikos išlaidos turi bûti átrauktos á bendrà kriminalinio verslo
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„produkto“ (uþ pinigus padaryto nusikaltimo) kainà. Bûtent nuo tø rizikos
išlaidø daugiausiai priklauso nusikalstamos prekës arba paslaugos kaina.

Kaip pavyzdá palyginkime legaliai pagamintø ir pavogtø automobiliø sa-
vikainos santyká atsiþvelgdami á kriminalinës rizikos dydá (17 schema).
Vertikali linija þymi kriminalinës rizikos dydá. Kuo didesnë rizika, t.y. kuo
daugiau rizikuojama darant pelningà nusikaltimà, tuo daugiau nusikalsta-
mo verslo organizatoriams tenka mokëti savo „darbininkams“. Horizonta-
lioji linija þymi atitinkamas nusikalstamos „gamybos“ išlaidas (pinigus, ku-
riuos reikia sumokëti rizikuojantiems kriminaliniams „darbininkams“).
Matome, kad esant pirmam nusikaltimo padarymo rizikos lygiui ir nusikal-
timo „savikaina“ yra maþesnë. Rizikai padidëjus padidëja ir nusikaltimo
išlaidos.

17 schema. Legaliai pagamintø ir kriminaliniø prekiø (paslaugø) savikainos
santykis atsiþvelgiant á kriminalinës rizikos dydá

Svarbiausia schemoje yra legalios rinkos ir kriminalinës gamybos išlaidø
skirtumas tam tikru momentu. Kuo tas skirtumas didesnis, tuo nusikalsta-
mas verslas pelningesnis. Jeigu, pavyzdþiui, pagaminti automobilá kainuoja
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5000 doleriø, o pavogti ir nelegaliai parduoti – tik 1000 doleriø, tai nusi-
kalstamo verslo grynas pelnas yra 4000 doleriø. Vadinasi, šis verslas fan-
tastiškai pelningas, nes per trumpà laikà, reikalingà automobiliui pavogti,
paruošti pardavimui ir parduoti, gaunamas 400 proc. pelnas.

Þinoma, nelegaliu verslu uþsiimantis asmuo darys viskà, kad šis krimi-
nalinio ir legalaus gaminio išlaidø skirtumas bûtø kuo didesnis. Matëme,
kad skirtumas tarp legalaus ir nusikalstamo verslo labiausiai priklauso nuo
kriminalinës rizikos. Kuo ji maþesnë, tuo maþiau tenka skirti lëšø jai ap-
mokëti ir tuo pigesnë yra kriminalinio produkto savikaina palyginti su le-
galiuoju.

Didëjant kriminalinei rizikai didëja ir atitinkamos išlaidos bei galutinë
nusikalstamo produkto kaina. Kartu maþëja ir nelegalios prekës konku-
rentabilumas legalios atþvilgiu.

Suprantama, kad nusikalstamo verslo vadovai stengiasi nusikalstamà ri-
zikà sumaþinti.

Minëtoje K. Šimkaus disertacijoje labai smulkiai išnagrinëtos ávairios
nusikalstamø organizacijø savisaugos sistemos (þr. „Nusikalstamos organi-
zacijos veikla siekiant sumaþinti kriminalinio verslo rizikà”).

Nusikalstamos organizacijos veikla siekiant sumažinti
kriminalinio verslo riziką (pagal K. Šimkų)1

Nusikalstamų organizacijų savisaugos sistema

Apibendrinant operatyvinio tyrimo medþiagà ir turimà operatyvinæ in-
formacijà, gautà pastaraisiais metais Lietuvoje, bei uþsienio tyrinëtojø ste-
bëjimus galima teigti, kad nusikalstamos organizacijos, slëpdamos savo
nusikalstamà veiklà, imasi priemoniø, kad išvengtø galimo baudþiamojo
persekiojimo. Naudojamasi visokiausiomis konspiracijos formomis.

Patys nusikalstamø organizacijø nariai uþsikonspiruoja labai ávairiai. Tai
priklauso nuo to, kokiu struktûriniu lygmeniu jie veikia. Paties þemiausio
lygmens organizacijose beveik jokios konspiracijos nepastebima. Atvirkš-
èiai, èia daþna jø nusikalstama reklama. Tokios grupuotës uþsiima turto
prievartavimu, skolø „išmušinëjimu” ir pan. Kad niekam nekiltø noras
joms pasipriešinti, demonstruoja savo nebaudþiamumà bei galià.

Antrajam lygmeniui priklausantys nariai uþsikonspiruoja kaip stambûs
legalaus verslo savininkai tvirtindami, kad visos milþiniškos pajamos – tai
sëkmingo, teisëto verslo rezultatas.

                                                     
1 Šimkus K. Operatyvinë veikla kovoje su organizuotu nusikalstamumu (naujas operatyvi-

nës veiklos modelis): daktaro disertacija. – Vilnius, 1998. P. 63-68.
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Aukšèiausiam lygmeniui priklausantys asmenys, kuriø Lietuvoje yra ne-
didelë grupelë, uþsikonspiruoja, tiksliau ágauna tam tikrà imunitetà, akty-
viai dalyvaudami ekonominiame bei politiniame Lietuvos gyvenime. Be
bendrojo konspiratyvumo, nusikalstamos organizacijos naudojasi ir kitomis
nebaudþiamumà uþtikrinanèiomis priemonëmis. Tokias priemones vykdo
specialiai tam paskirti asmenys arba padaliniai, t.y., be horizontaliø nusi-
kalstamo verslo struktûriniø padaliniø, sukuriami vertikalûs, nesusijæ su
paèiu verslu, bet uþtikrinantys jo saugumà. Tai kontrþvalgybos, þvalgybos,
teisinës pagalbos ir smogikø padaliniai.

Legaliu verslu prisidengusios organizacijos sukuria saugos struktûras,
kurios funkcionaliai ápareigotos saugoti verslà, taip pat ir neteisëtà. Kai
kuriais atvejais tokie padaliniai arba dauguma jø nariø neþino apie organi-
zacijos nusikalstamà veiklà. Atskiriems vykdytojams bandoma áteigti, kad
jø veiksmai susijæ tik su konkurencine kova arba palankiø sàlygø sudarymu
teisëtam verslui. Lietuvoje susidarë palankios sàlygos suformuoti savisau-
gos struktûras iš buvusiø KGB, milicijos, kariškiø profesionalø, kuriø pa-
tirtis dabar puikiai pritaikoma visiškai priešingiems dalykams.

Kontrþvalgybos padaliniai skirti uþtikrinti vidiná nusikalstamos organi-
zacijos saugumà. Jie:
– tikrina, ar organizacijos nariai patikimi;
– rûpinasi organizacijos informacijos apsauga:

a) uþtikrina informacijos laikmenø apsaugà;
b) uþtikrina bendravimo konfidencialumà (techniškai testuoja ryšio

linijas, patalpas ir pan.);
c) laiku aptinka galimø informacijos nutekëjimo kanalus ir juos blo-

kuoja.
– rûpinasi organizacijos lyderiø bei atskirø jos nariø apsauga.
Ypaè daug dëmesio skiriama organizacijos nariø patikimumui patikrin-

ti. Ši veikla turi du etapus:
1) asmenø, galinèiø bendradarbiauti su policija, patikrinimas;
2) átariamøjø asmenø patikrinimas ir pašalinimas arba panaudojimas

savo tikslams.
Pirmajame etape stebima, ar asmuo neturëjo ryšiø su asmenimis, kurie

buvo patraukti baudþiamojon atsakomybën. Domimasi tais asmenimis,
kuriø atþvilgiu policija visiškai nesiëmë jokiø priemoniø, o jeigu ir ëmësi,
tai akivaizdþiai ne pagal „nuopelnus”. Átariamaisiais tampa ir nuteistieji,
kuriems bausmë atidëta, taip pat lygtinai paleisti iš ákalinimo vietø. Tokius
asmenis gali bûti pavesta stebëti policijos komisariatui. Ieškoma konspira-
ciniø butø, tokie butai stebimi. Nusikalstamos organizacijos nariai tikrina-
mi labai kruopšèiai. Pavyzdþiui, naujo kandidato tikrinami ne tik visi, net ir
nereikšmingi gyvenimo faktai, bet ir nuvykstama á jo gimtinæ, aplankomi
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tëvø ir seneliø kapai. Priimti á organizacijà nariai irgi tikrinami ávairiais
bûdais, pavyzdþiui, penkiems atskiriems nariams pranešama apie skirtingas
narkotikø gabenimo vietas, o vietoj narkotikø gabenami miltai. Jei infor-
macija „nuteka”, šaltiná nustatyti bûna labai paprasta. Arba imituojamas
nusikaltimas ir stebima, ar átariamieji neskambina telefonu, ar nesusitinka
su policijos darbuotojais.

Ne maþiau dëmesio skiriama ir bendravimo konfidencialumui uþtikrin-
ti. Tobuliausiomis technikos priemonëmis tikrinamos patalpos, kuriose
numatomi dalykiniai pokalbiai, naudojami specialûs telefoninio ryšio šif-
ratoriai. Stengiamasi išvengti net ir maþiausios rizikos, nors tai bûna susijæ
su didelëmis išlaidomis. Kartais sukuriama sudëtinga tarpininkø sistema,
kuri beveik neleidþia aptikti tikrojo „šeimininko”, o jei jis vis dëlto pasiro-
do, imamasi visokiausiø konspiracijos priemoniø. Pavyzdþiui, organizuojant
pasitarimus kruopšèiai atrenkami dalyviai. Laikas ir vieta daþnai keièiami.
Vieta parenkama tokia, kurios beveik neámanoma stebëti ar kontroliuoti
pokalbá. Stengiantis suklaidinti policijà naudojami „apgaulingi” susitikimai,
kuriø metu kalbamasi neutraliomis temomis. Kartais svarbûs susitikimai
organizuojami net uþsienio šalyse. Nors tokio lygio konspiracijai reikia ne-
maþai išlaidø, taip uþtikrinamas saugumas.

Bûtina paþymëti, kad vidine organizacijos sauga rûpinamasi ne tik sten-
giantis apsisaugoti nuo galimo policijos operatyvinio arba baudþiamojo
persekiojimo, bet taip pat ir nuo konkuruojanèiø nusikalstamø grupuoèiø
veiksmø, galinèiø padaryti þalà arba sukelti pavojø.

Svarbiausia þvalgybos padaliniø uþduotis – uþtikrinti išorinæ apsaugà.
Tam tikslui renkama informacija apie galimus pasikësinimus á organizaci-
jos saugumà. Pirmiausia tokia informacija renkama grësmæ kelianèiuose
þidiniuose – teisësaugos institucijose. Naudojamasi ávairia þvalgybine tech-
nika arba á nusikalstamà veiklà átraukiami atitinkami pareigûnai, uþmez-
gami korupciniai ryšiai arba svarbi informacija perkama. Daþni atvejai, kai
atskiri pareigûnai, neatsakingai elgdamiesi, nesilaikydami konspiracijos
reikalavimø, sudaro sàlygas konfidencialiai informacijai patekti á suintere-
suotø asmenø rankas.

Informacija renkama ne tik teisësaugos, bet ir kitose valstybinëse insti-
tucijose, kurios gali rengti norminius aktus arba priimti sprendimus, sunki-
nanèius nusikalstamà organizacijos verslà.

Þvalgybos padaliniai domisi ir kitomis nusikalstamomis grupuotëmis
ieškodami tinkamø partneriø arba siekdami pašalinti galimà grësmæ. Šie
padaliniai ne tik renka informacijà, bet ir neutralizuoja pavojingus þidinius:
bando papirkti, grasina, imasi smurto arba kitokiø nusikalstamø akcijø.

Remiantis uþsienio ekspertø stebëjimais galima teigti, kad nusikalsta-
mos organizacijos savo tikslams ágyvendinti vis plaèiau pasitelkia þiniask-



Antras skyrius. Nusikalstamas verslas. Organizuotas nusikalstamumas 335

laidos priemones. Naudojami ávairiausi ryšio su þurnalistais uþmezgimo
bûdai – nuo tiesioginio bendradarbiavimo iki dienrašèio priklausomybës,
susijusios su dideliais mokesèiais uþ reklaminius skelbimus. Tai veiksminga
priemonë sukompromituoti atskirus teisësaugos pareigûnus arba net visus
padalinius, daryti spaudimà, kad bûtø priimtas atitinkamas sprendimas,
arba neutralizuoti konkurentus. Kita vertus, akivaizdu, kad þurnalistas,
rašantis kriminaline tematika, palaiko ryšius su informacijà jam teikianèiais
teisësaugos institucijø pareigûnais. Tokie þurnalistai tampa nusikalstamø
organizacijø savotišku „taikiniu”, iš jø siekiama gauti rûpimà informacijà,
nes likti abejingi atliekamiems tyrimams arba planuojamiems veiksmams
jie negali.

Turimos operatyvinës informacijos duomenimis, Lietuvoje šiuo metu
nusikalstamos organizacijos plaèiai taiko vadinamàjá anoniminës iniciaty-
vos metodà, t.y. aukšèiausioms teisësaugos instancijoms siunèiami anoni-
miniai melagingi pranešimai, kompromituojantys pavojingus pareigûnus.
Nors patikrinimo metu tokia informacija nepatvirtinama, nepasitikëjimo
šešëlis lieka ir „nepatikimas” darbuotojas nušalinamas nuo aktyvios profe-
sinës veiklos, nuo jo slepiama visa bûtina informacija.

Labai pavojinga tendencija, kai nusikalstamos organizacijos informacijà
suþino iš su jomis susijusiø operatyviniø darbuotojø. Tokiais atvejais á nusi-
kaltëliø rankas patenka operatyvinës áskaitos, informacija apie slaptàsias
pajëgas bei galimybes taikyti operatyvinius metodus.

Teisinæ pagalbà nusikalstamoms organizacijoms teikia ne tiesiogiai su
jomis susijæ asmenys, o teisininkai, turintys nuolatiná darbà teisës instituci-
jose. Pasirenkami átakingi, didelá autoritetà ir plaèius ryšius turintys teisi-
ninkai. Teisinë pagalba gali bûti: 1) teisinë apsauga nuo galimo patraukimo
baudþiamojon atsakomybën bei teisinë pagalba patraukus baudþiamojon
atsakomybën; 2) teisinës konsultacijos dël galimybiø „apeiti” ástatymà, pa-
sinaudoti jo prieštaravimais bei „baltomis dëmëmis”, kad bûtø galima dar
sëkmingiau ir saugiau plëtoti neteisëtà verslà.

Smogikai – tai fizinë jëga, skirta fiziniam saugumui uþtikrinti. Šis pada-
linys – fiziškai stiprûs jaunuoliai, daugiausia laiko praleidþiantys sporto
salëse. Organizacijoje jie dirba asmens sargybiniais, vairuotojais, sargais ir
pan. Smogikai dalyvauja ávairiose nusikalstamose akcijose, fiziniuose susi-
rëmimuose sprendþiant konfliktus su kitomis nusikalstamomis grupuotë-
mis, juos gali pasitelkti þvalgybos bei kontrþvalgybos padaliniai savo uþda-
viniams ágyvendinti. Viena iš svarbiausiø smogikø funkcijø – baimës at-
mosferos visuomenëje sukûrimas. Smogikai vaþinëja prabangiais automo-
biliais, rodo paniekà ir nepaklusnumà policijos darbuotojams bei savo ne-
baudþiamumà þmoniø susibûrimo vietose – poilsiavietëse, restoranuose ir
pan. Èia jie sukelia muštynes, suþaloja þmones, padaro materialiø nuosto-
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liø, taèiau atsiskaitæ išvengia atsakomybës. Smogikai siekia, kad visuomenë
pamatytø jø galià ir policijos bejëgiškumà prieš tokius mafijozø veiksmus.

Paþymëtina, kad savisaugos sistemos mastas bei struktûra priklauso nuo
nusikalstamai organizacijai daromo spaudimo. Nejusdama išorinio pavo-
jaus bei esant visiškam „štiliui” nusikalstama organizacija gali apsiriboti
keliais asmenimis, kurie vykdo tik kai kurias savisaugos funkcijas.

Organizuoto nusikalstamumo galia bei pranašumas pasireiškia tuo, kad
savo veikloje jis naudojasi ne tik visomis teisëtomis, bet ir neteisëtomis
þvalgybos priemonëmis bei metodais, kuriais valstybinës institucijos nau-
dotis negali.

5. Nusikalstamo verslo plëtros pagrindiniai etapai

Nusikalstamas verslas – tai visuma nusikalstamø organizacijø, dël
pelno daranèiø tuos paèius nusikaltimus. Nusikalstamo verslo pavyzdþiai
yra narkotikø verslas, prostitucija, automobiliø vagystës ir pan. Kiekviena
tokia kriminalinio verslo šaka atsiranda susidarius ankšèiau aprašytoms
prielaidoms (didelë ir nepatenkinama paklausa+teisinis draudimas jà pa-
tenkinti+sàlygos, kai vis dëlto tai galima padaryti organizuojant nusikals-
tamà verslà=nusikalstamo verslo plëtra).

Susikûrusi kriminalinio verslo šaka ima plëtotis. Išskirtini keli daugeliu
atþvilgiø panašûs jos plëtros etapai1.

Pirmasis etapas. Klestëjimas

Kriminalinis verslas sukuriamas, kai atsiranda svarbus nepatenkintas
poreikis ir teisiniai draudimai, neleidþiantys já patenkinti.

Pirmajame etape kriminalinis verslas daþnai bûna labai pelningas. Vei-
kiant draudimui paklausa pasiekia aukštà lygá ir susiformuoja kriminalinës
paslaugos rinka. Kaip þinoma, kuo maþesnë rizika, tuo didesnis pelnas. Ši
rizika maþiausia irgi pradiniame etape, kol visuomenë dar neturi gynybos
sistemø ir kovos su nauju kriminaliniu verslu patirties.

Taèiau toli graþu ne visada tai pakeièia kriminalinio verslo padëtá. Mat
visuomenë visais legaliais bûdais stengiasi didinti kriminalinio verslo rizikà.

                                                     
1 Visiškai aišku, kad tam tikrais atvejais pirmasis etapas gali bûti labai trumpas arba jo iš

viso nebûti. Taip ávyksta, kai naujoje nusikalstamoje rinkoje pradeda veikti keletas konku-
ruojanèiø nusikalstamø organizacijø. Tokiu atveju iš karto prasideda antrojo etapo procesai.
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Jeigu rizika padidëja, ji kainuoja daugiau, padidëja kriminalinës „prekës“
savikaina ir ji gali pasidaryti neprieinama, per brangi arba nepajëgi konku-
ruoti su legaliu verslu. Bet kartu vyksta pirminá legalaus ir kriminalinio ver-
slo santyká atkuriantys procesai. Mat sutrukdyti kriminaliná verslà, padi-
dinti jo rizikingumà ne taip jau lengva. Tai reikalauja nemaþø lëšø. Realiai
tai galima padaryti išplëtus kovos su tokiu nusikalstamumu aparatà ir su-
teikus jam plaèius ágaliojimus kontroliuoti verslà. Tam reikiamø materiali-
niø lëšø šaltinis gali bûti tik vienas – didesnis apmokestinimas. Tai iš karto
padidina legalaus verslo išlaidas ir vël atkuria kriminalinio bei legalaus ver-
slo pajamø skirtumà.

Paþymëtina, kad kova su organizuotu nusikalstamumu yra labai brangus
dalykas. Intensyvëjanti kova reiškia smarkiai didëjanèias valstybës išlaidas.
Pavyzdþiui, viena iš svarbiausiø kovos su organizuotu nusikalstamumu
prielaidø yra liudininkø apsauga. Liudininkai – tai svarbûs nusikalstamos
organizacijos struktûros þmonës, kurie yra pasirengæ liudyti prieš jà. Bûtent
tokie liudininkai vaidindavo itin didelá vaidmená sëkminguose procesuose
prieš kriminalines organizacijas, taip pat ir garsiàjà „koza nostra“.

Taèiau liudininkus panaudoti galima tik tuo atveju, jeigu pavyksta uþ-
tikrinti tolesnæ jø apsaugà nuo organizacijos nariø keršto. Tam tikslui liu-
dininkas ir jo šeima gali bûti apgyvendinami kitame pasaulio krašte, jiems
padedama ásikurti, surandamas darbas, uþtikrinama apsauga. Prireikus
padaroma net plastinë operacija ir pan.

Visa tai reikalauja didþiuliø valstybës iþdo išlaidø. JAV federalinio ty-
rimo biuras pranešë, kad vieno liudininko ir jo šeimos apsauga gali kai-
nuoti kelis šimtus tûkstanèiø doleriø. Visos kitos kovos su organizuotu nu-
sikalstamumu priemonës – specialiai parengti policijos padaliniai, paþan-
giausia technologija, geriausios transporto priemonës – kainuoja irgi labai
brangiai. Kiekvienas nuostolis nusikalstamam verslui atsieina labai didelius
nuostolius valstybei.

Padidinus mokesèius tiems nuostoliams padengti padidëja legalios pro-
dukcijos kaina. Tai iš karto pagerina nelegalaus verslo padëtá. Padidëja
pelnas ir tas padidëjimas kompensuoja padidëjusià (dël sustiprëjusio tei-
sëtvarkos institucijø puolimo) rizikos kainà.

Ši padëtis panaši á horizonto siekimà. Kuo labiau prie jo artëjame, tuo
labiau jis tolsta.

Šio atþvilgiu iš tikrøjø mafija nemirtinga. Nusikalstamas verslas, nepai-
sant visø persiekiojimø, vis tiek yra pelningesnis uþ atitinkamà legalø. Dël
to sunaikintos nusikalstamos organizacijos vietoje atsiranda kita. Tai trun-
ka tol, kol tam tikras nusikalstamas verslas bûna pelningesnis uþ legalø.

Nusikalstamam verslui šis jo kovos su teisëtvarkos institucijomis etapas
yra aukso amþiaus. Taèiau jis turi pabaigà.
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Antrasis etapas. Konkuruojanèiø nusikalstamø organizacijø atsiradi-
mas, jø tarpusavio kova

Rinkos ekonomikos sàlygomis pelno galimybë gimdo konkurencijà. Jei-
gu tam tikra nusikalstama veikla atneša didelá pelnà, tai neišvengiamai su-
sikuria ir kitos pelno trokštanèios nusikalstamos organizacijos.

Prasideda nusikalstamø organizacijø konkurencinë kova. Ta kova dël
ekonominiø prieþasèiø yra neišvengiama. Nusikalstamos organizacijos pel-
nà, kol nusikalstamu verslu uþsiiminëjo ji viena, sudarë skirtumas tarp nu-
sikalstamos rizikos kainos ir nusikalstamos paslaugos arba prekës kainos.

Prasidëjus konkurencijai nusikalstama rizika lieka ta pati. Taèiau pa-
slaugos kaina maþëja. Planuodamas þmogþudystæ „klientas“ renkasi „fir-
mas“, kurios gali jam šià „paslaugà“ suteikti. Vienas iš pasirinkimo kriteri-
jø, aišku, yra kaina. Taigi konkurencija verèia maþinti paslaugø kainas.
Tarp nusikalstamo verslo ámoniø ji vyksta pagal „laukinio kapitalizmo“
dësnius. Konkurentui pašalinti èia tinka bet kokios priemonës. Prasideda
„gangø kova“ – karas nusikalstamo verslo viduje. Viena iš daugelio kovos
priemoniø yra policijos panaudojimas. Siekdama sunaikinti konkurentà
nusikalstama struktûra ieško sàjungininkø. Vienas iš jø – kriminalinës jus-
ticijos institucijos.

Lygiai taip pat samprotauja ir konkuruojanti kriminalinë organizacija.
Kriminalinës justicijos institucijoms kariaujanèios grupuotës teikia infor-
macijà ir árodymus viena prieš kità.

Ši padëtis iš esmës pakeièia ir kriminalinio verslo ekonomines sàlygas.
Dabar ji turi slëpti savo nusikalstamà veiklà ne vien nuo kriminalinës justi-
cijos, bet ir nuo konkurentø. Tai padaryti jau daug sunkiau. Dël to didëja
kriminalinës rizikos kaina. Kur kas daugiau reikia sumokëti kriminalinës
organizacijos darbuotojams uþ jø „darbà“. Tai vël maþina pelnà ir pakerta
nusikalstamos organizacijos ekonominá pagrindà. Nusikalstamø struktûrø
kovos formos gali bûti skirtingos. Pavyzdþiui, organizacijos sunaikina viena
kità arba viena iš organizacijø nugali. Ir vienu, ir kitu atveju viskas praside-
da iš naujo – nusikalstamas verslas tampa pelningas ir dël to kriminalinës
justicijos institucijoms nepasiekiamas. Taèiau vëliau padidëjæs pelnas vël
gimdo konkurencijà, prasideda konkurencija ir „karas“.

Visi šie procesai turi keletà svarbiø padariniø. Kol nusikalstamas verslas
yra pelningas, jis neišnyks, taèiau didës iki tam tikros ribos. Jis negali pa-
siekti tokio masto, kad, pavyzdþiui, visiškai pakeistø legalø, nuverstø vy-
riausybæ ir pan. Daug anksèiau, nei susidaro tokios galimybës, tam sutruk-
do konkurencinë organizacijø kova.
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6. Pagrindiniai kriminaliniø organizacijø tipai
ir jø plëtra

Nusikalstamos organizacijos nariø ir tø nariø bei vadovybës santykius
mitas vaizduoja juodomis spalvomis. Tai neapykanta, nepasitikëjimas, no-
ras gauti kuo didesnæ asmeninæ naudà išnaudojant kitus.

Tikrovëje nusikalstamos organizacijos nariø santykiai gali bûti labai
skirtingi. Tas santykiø skirtingumas nëra vien tam tikros organizacijos vi-
daus reikalas. Jis labai svarbus organizacijos galimybëms, jos gyvybingumui.
Tai savo ruoþtu turi nemaþai ekonominiø padariniø nusikalstamam verslui.
Taigi aptarsime kriminaliniø organizacijø vidaus santykiø pagrindinius ti-
pus. Skirstydami kriminalinio verslo organizacijas á tipus remsimës organi-
zacijos vidaus santykiais.

Pirmasis organizacijos tipas. Savanaudiškø ir konfliktiniø
santykiø tipas

Pirmasis organizacijos tipas pagrástas tuo, kà sàlyginai galima bûtø va-
dinti savanaudiškais konfliktiniais organizacijos nariø santykiais. Svar-
biausia prieþastis, dël kurios visi jie dalyvauja nusikalstamame versle, yra
pinigai – noras uþsidirbti. Kiekvienas pasirengæs tæsti savo veiklà tik tol, kol
uþ jà mokama pakankamai daug. Jeigu atlygis per maþas arba kriminalinë
rizika per didelë, ištikimybë kriminalinei organizacijai maþëja ir didëja
ryþtas imtis kito nusikalstamo verslo arba iš viso „išeiti iš þaidimo“. Tokià
organizacijà jos narys gali išduoti. Motyvas tam atsiranda kiekvienà kartà,
kai dël vienø arba kitø prieþasèiø geriau „apsimoka“ neištikimybë nei išti-
kimybë savajai kriminalinio verslo organizacijai. Taip gali bûti, jeigu kon-
kuruojanti organizacija pasiûlo uþ tai gana didelá atlygá. Kitas variantas –
kriminalinës justicijos institucijos gauna svarbiø árodymø prieš já ir siûlo
liudyti prieš „savo“ organizacijà. Jeigu organizacijos narys ásitikina, kad jam
tai geriausias variantas, jis toká pasiûlymà priima. Be to, tokios nusikalsta-
mos organizacijos narys þino, kad ir visi kiti organizacijos nariai sampro-
tauja taip pat. Dël to didþiausias pavojus kiekvienam nusikalstamos organi-
zacijos nariui yra kiti jos nariai. Situacijø, kai jis gali bûti išduotas, daug ir
jam paèiam labai sunku jas valdyti. To padarinys – savitarpio nepasitikëji-
mas. Be to, vadovaujama tokiai organizacijai turi bûti grieþtai, net þiauriai.
Jeigu vadovas liberalus, bet kurià akimirkà galima išdavystë. Jeigu jos na-
riai bijo boso ir þino, kad uþ bet kokià išdavystæ teks atsiskaityti gyvybe,
iškyla tam tikra kliûtis. Taigi tokios organizacijos vadovas turi laikytis dik-
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tatoriško vadovavimo stiliaus. Tikëti jis negali niekuo. Kilus maþiausiam
átarimui jis turi uþtikrinti, kad átartinas organizacijos narys bûtø likviduotas.
Tai, aišku, didina átampà organizacijos viduje. Taèiau negailestingai bau-
dþiant uþ tikrà arba menamà išdavystæ gali bûti netgi šiek tiek maþiau bi-
joma vienas kito išdavystës. Ekonominis to padarinys – gali bûti ribotai
didinama kriminalinës rizikos kaina.

Antrasis nusikalstamos organizacijos tipas.
Solidarumo santykiai

Tokios nusikalstamos organizacijos nariø santykiai pagrásti ne pinigais.
Jos nariai yra „broliai“, „šeimos“ nariai. Kiekvienas yra ásitikinæs, kad kiti
verèiau mirs, nei išduos já. Jiems vadovauja bosas, labiau primenantis
grieþtà, bet teisingà tëvà negu þiaurø diktatoriø. Jis gali bûti þiaurus, bet tik
jeigu kaþkas to tikrai nusipelnë. Meilë nusikalstamai „brolijai“ arba „šei-
mai“ ir atsakomybës uþ jà jausmas yra svarbiausias jo bruoþas.

Panagrinëkime ekonominius šiø dviejø organizacijø tipø skirtumus.
Pirmojo tipo (savanaudiški santykiai) kriminalinë rizika yra didelë. Jos

nariai bijo vienas kito, bijo boso. Tikimybë, jog bus išduoti ir visa organiza-
cija demaskuota, yra didþiulë. Tokios organizacijos, kad ji egzistuotø, na-
riams turi bûti labai gerai mokama. Atlyginimas uþ darbà turi viršyti ir
kompensuoti kriminalinæ rizikà. Taèiau tiek mokëti gali tik dideles krimi-
nalines pajamas turinti organizacija. Tai savo ruoþtu ámanoma, jeigu nusi-
kalstamo verslo ekonominës sàlygos yra geros (didelë paklausa, nëra kon-
kurencijos). Nesant šiø sàlygø nusikalstama organizacija tampa maþiau
gyvybinga.

Kitaip klostosi reikalai „šeimoje“. Jos nariai tiki vienas kitu. Kriminali-
në rizika yra maþesnë. Dël to tokia organizacija gyvybinga net ir blogais
laikais. Vienodomis sàlygomis, susidûrusi su tais paèiais sunkumais, „šei-
ma“ turi nepalyginti daugiau galimybiø išgyventi ir tæsti veiklà.

Vidaus santykiø tipai ir kriminaliniø organizacijø istorija.
Tradicinës ir modernios kriminalinës organizacijos

Skirtumas tarp dviejø aprašytø kriminalinës organizacijos tipø („šei-
mos“ ir savanaudiškos kriminalinës organizacijos) – tai kartu skirtumas
tarp tradicinës ir modernios kriminalinës organizacijos tipo.

Sicilijos mafija feodalizmo laikais susiformavo iš plaèios feodalinës šei-
mos (klano). Tai buvo šeimos, kurios rûpinosi stambiø þemës savininkø
turto apsauga.
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Didelë šeima (o iš tikrøjø giminystës ryšiais susijusiø šeimø junginys –
klanas), besiverèianti tam tikru verslu, buvo natûrali feodalinës visuomenës
socialinio gyvenimo forma.

Feodalinëje Italijoje ir kitose šalyse tokios šeimos vertësi jûreivyste,
statyba, prekyba ir t.t.

Feodalinë išplëstinë šeima individui buvo savotiškas uþdaras pasaulis.
Svarbiausias individo bruoþas buvo, kuriai šeimai jis priklauso. Kas yra in-
dividas – Montekki, Kapuletti ar dar kas nors – buvo stengiamasi suþinoti
pirmiausia. Be savo šeimos individas buvo niekas – bejëgis ir beginklis prieš
išoriná pasaulá. Šeima buvo „savi“, „savas pasaulis“. Visas likæs pasaulis –
tai jau „svetimi“, „priešai“. Individui buvo bûdingas visiškas psichologinis
savæs sutapatinimas su savo klanu. Uþ šeimà jis galëjo paaukoti gyvybæ. Jos
tikslai buvo jo tikslai. Kita vertus, jis buvo atsakingas uþ jà. Jam galëjo bûti
atkeršyta, jeigu kuris nors jo šeimos narys nusikalto kitai šeimai.

Tokie feodaliniai klanai egzistavo ne tik Sicilijoje. Japonijos Jakuza,
Kinijos triados kilo iš tokiø pat šeimø arba kitokio pobûdþio brolijø.

Atsiradus rinkos ekonomikai feodalinës šeimos bei ávairiausios brolijos
pradëjo nykti. Kapitalistinëje visuomenëje individas – jau ne tik šeimos
narys. Jis taip pat ir darbo kolektyvo, ir politinës partijos, ir draugø kom-
panijos narys. Feodalinës šeimos ryšiø reikšmë pradëjo maþëti. XX a. pra-
dþioje Italijoje vykstant plaèiam industrializacijos procesui feodalinë šeima
pradëjo atrodyti kaip praeities reliktas.

Taèiau tolesnë rinkos ekonomikos plëtra iškrëtë šiam reliktui savotiškà
pokštà. Blogëjant Italijos (ypaè Pietø) ekonominei padëèiai šios šalies gy-
ventojai pradëjo masiškai migruoti á JAV. Èia italø emigrantai pakliuvo á
svetimà, priešiškà jiems aplinkà, jø laukë negailestinga kova uþ bûvá. Šioje
kovoje italai neturëjo dideliø galimybiø išlikti. Jie nemokëjo tos šalies kal-
bos, senbuviai ryþtingai priešinosi italø siekiams uþsitikrinti socialines ga-
rantijas, susirasti darbà ir pan.

Giminaièiø klanai vël tapo vienintele atrama svetimoje šalyje. Senos,
beveik pamirštos tradicijos greitai atgijo. Italø „šeimos“ gana greitai uþka-
riavo pozicijas, ypaè ten, kur itin svarbus buvo savitarpio pasitikëjimas, pa-
siaukojimas uþ „šeimà”, didelis priešiškumas aplinkiniam pasauliui (ypaè
tokiems jo atstovams kaip policija, kriminalinë justicija).

Ilgiausias italø mafijos istorijoje buvo Prohibicijos laikotarpis. Alkoho-
lio prekybos draudimas sudarë tipiškas sàlygas nusikalstamam verslui atsi-
rasti. Italø „šeimos“ uþsiëmë alkoholio kontrabanda. Jø nusikalstamos or-
ganizacijos buvo ne vienintelës, kurios tuo vertësi. Prohibicijos laikotarpiu
daugybë vietiniø amerikieèiø nusikalstamø organizacijø pradëjo nelegaliai
prekiauti alkoholiu. Tai greitai tapo jø pagrindiniu nusikalstamu verslu.
Dauguma tø organizacijø susikûrë Prohibicijos laikotarpiu. Susiviliojusios
didþiuliu pelnu jos nelegaliai áveþdavo ir parduodavo alkoholá ir stodavo á
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kovà su teisëtvarkos institucijomis bei nusikalstamais konkurentais. Taèiau
visos jos buvo „modernios“, „savanaudiškos“ organizacijos. Tokios organi-
zacijos narius daugiausia domino pelnas. O Italijos „šeimø“ nariams jø
„šeimos“ buvo ir tëvynë, ir religija, ir gyvenimo prasmë. „Šeimos“ nariai
buvo susijæ giminystës, draugystës, nacijos, likimo ryšiais. Jø savitarpio
santykiai buvo pagristi ištikimybe savo „šeimai“, tvirta morale. Dël to Ita-
lijos mafija buvo daug gyvybingesnë, stipresnë uþ kitas vietines nusikalsta-
mas organizacijas.

Prohibicijos laikotarpiu ir iš karto po jos Italijos mafija pakilo virš visø
kitø nusikalstamø organizacijø, pasiekë átakos ir turto viršûniø. Prohibicijos
panaikinimas, aišku, buvo smûgis Italijos mafijai, kaip ir nusikalstamam
verslui apskritai. Taèiau Italijos mafija ir po Prohibicijos laikë savo rankose
lošimo, pramogø, prostitucijos verslà.

Po Antrojo pasaulinio karo padëtis ëmë keistis. Italijos mafijos nariai
jau kelias dešimtis metø gyveno Amerikoje, jie puikiai mokëjo kalbà, uþ-
mezgë plaèius ryšius ir nebuvo svetimi þmonës Amerikoje. Daugelis jos
nariø jau buvo solidûs verslininkai, glaudþiai suaugæ su Amerikos visuome-
ne. Jie priklausë ne tik „šeimai“, bet ir savo klubui, verslo partneriø organi-
zacijoms, politinei partijai ir t.t.

Mafija, kaip nusikalstama organizacija, ir toliau buvo naudojama nele-
galiems tikslams ágyvendinti. Taèiau iš esmës pasikeitë jos nariø santykiai.
Tai buvo jau ne „šeima” arba „brolija”, o savanaudiška nusikalstama orga-
nizacija. Kiekvienas jos narys vadovavosi ne visos organizacijos, o asmeni-
niais tikslais. Jis „parduodavo“ organizacijà, jei uþ jà bûdavo siûloma didelë
suma.

Atsirado grupuoèiø organizacijos viduje. Kiekviena siekë nukreipti visos
organizacijos veiklà savo asmeniniams tikslams ágyvendinti. Tarp jø dës-
ningai kildavo konfliktø. Tai iš esmës palengvino kriminalinës justicijos,
kovojanèios su Italijos mafija, uþdavinius. Prasidëjo garsûs procesai prieš
„koza nostra“.

Italijos mafijos istorija yra bûdinga daugeliui dabartiniø nusikalstamø
„šeimos“ tipo grupiø. Vargingiausiø Afrikos, Azijos, Okeanijos šaliø gy-
ventojai turi tik vienà bûdà ištrûkti iš vargo – emigruoti á turtingas šalis.
Taèiau svetimoje šalyje jie susiduria su vietiniø gyventojø priešiškumu.
Neturint tinkamo išsilavinimo, profesijos, ryšiø darbo rinkoje besàlygiškai
pralaimima. Taigi vienintelë galimybë ásitvirtinti – daryti nusikaltimus. Tam
atvykëliai gali panaudoti svarbiausià savo pranašumà lyginant su vietiniais
nusikaltëliais – išplëstinæ feodalinæ šeimà, jos solidarumà. Šis solidarumas
paprastai tampa kriminaliniu solidarumu. Kuriasi grësmingos kriminalinës
organizacijos, prieš kurias vietinë kriminalinë justicija bûna bejëgë. Taèiau
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ilgainiui „šeimø“ bei „brolijø“ nariai tampa šalies pilieèiais. Ateina jø nusi-
kalstamø organizacijø saulëlydis1.

Kol egzistuoja turtingiausiø ir vargingiausiø pasaulio šaliø kontrastai,
tol egzistuos vargingiausiø gyventojø siekiai ásitvirtinti turtingiausiose šaly-
se. Pirmajame etape tas ásitvirtinimas neišvengiamai gali ágyti kriminaliná
pobûdá.

Jeigu imigrantai išlaiko feodalinës šeimos tradicijas (tai bûdinga atsili-
kusiø šaliø gyventojams), jø tradicijø pagrindu formuojasi paèios gyvybin-
giausios nusikalstamos organizacijos.

  

                                                     
1 Ádomu, kad panašiai mafija plëtojosi ir paèioje Italijoje. Dar XX a. pradþioje tai buvo ti-

piška „šeima“, „klanas“. Mafijos narius vienijo stiprûs giminystës ryšiai. Svarbiausia jai buvo
tradicijos, „garbës“ idëjos, pagal kurias jos narys verèiau mirtø, nei išduotø savo „šeimà”.
Kiekvienas tokios „šeimos” svarbiausias gyvenimo ávykis buvo siejamas su specialiais ritualais
(tarp jø – garsiàja „umerta“ – priesaika neišduoti mafijos paslapèiø). Netgi priešas turëjo bûti
nuþudomas tam tikru bûdu (tradicinis áspëjimas – pvz., juoda katë prie namo, nuþudytajam
nupjaunama galva ir pan.). Svarbus tradicinës mafijos gyvenimo elementas buvo „envia“ –
vengti pavydo, „blogos akies“. Dël to buvo grieþtai vengiama rodyti aplinkiniams savo turtà.
Net ir mafijos galva vaþinëjo su sena apdauþyta mašina. „Šeima“ buvo labai uþdara – bet koks
jos nario nesankcionuotas ryšys uþ „šeimos“ ribø buvo neámanomas.

XX a. itališka „šeima“ pamaþu transformavosi á nusikalstamà organizacijà. Þinomø ma-
fijozø vaikai mokosi geriausiose privaèiose ástaigose, turi draugø ir paþástamø skirtinguose
visuomenës sluoksniuose. Bûti mafijozu – tai profesija, o ne pasiaukojimas ir ne gyvenimo
bûdas. Mafijozai laisvai leidþia laikà, keliauja, uþmezga naujus ryšius, kuria šeimas nepaisy-
dami kitø mafijos nariø. Jie neslepia savo turto, atvirkšèiai – já rodo: vaþinëja prabangiais
automobiliais, gyvena prašmatniose vilose. Mat visa tai svarbu norint ásitvirtinti legaliame
pasaulyje. Jie dalyvauja politinëje veikloje, kuria legalias ámones. Pradinis mafijos uþdarumas,
vienybë, jos nariø atsidavimas, pasirengimas pasiaukoti „šeimos“ labui – visa tai jau tolima
praeitis. Kiekvienos „šeimos“ viduje ir tarp „šeimø“ vyksta arši kova, kurioje kiekvienas gina
tik savo interesus. Nemaþa dalis vaikø atsisako paveldëti tëvø „amatà“ ir gyvena vien iš turimø
turtø. Nebëra grieþtos drausmës ir besàlygiško paklusnumo „šeimos“ galvai.

Mafija Italijoje praranda savo pozicijas, jos poveikis ir veiklos mastai maþëja. Kaip þino-
ma, stipriausias mafijos ginklas visada buvo þudynës, fizinis susidorojimas su priešu.

Mafijos „trikampyje“ Palermo–Trapatini–Agridþanto dabar 10 kartø maþiau þmogþudys-
èiø nei amþiaus pradþioje. Anksèiau þmogþudystës Sicilijoje sudarydavo 90 proc. visø Italijos
þmogþudysèiø (gyventojai sudarë dešimtadalá šalies gyventojø). Dabar èia uþregistruojama tik
dešimtadalis visø þmogþudysèiø. Dabartinëje Italijoje þmogþudysèiø uþregistruojama ne dau-
giau nei kitose Vakarø Europos valstybëse (viena šimtui tûkstanèiø gyventojø). Þr.: Минна Р.
Мафия против закона. – Москва, Прогресс, 1988 (versta iš italø k.).
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Treèias skyrius

KORUPCIJA1

1. Korupcijos samprata
(teisinë ir kriminologinë charakteristika)

Pastaraisiais metais á korupcijos reiškiná ypatingà dëmesá atkreipë
mokslininkai, politikai, valstybës tarnautojai ir visuomenë. Þodis „korup-
cija” tapo populiarus ir plaèiai vartojamas ne tik Lietuvos, bet ir ávairiø
pasaulio valstybiø þiniasklaidoje bei literatûroje. Kiekviena visuomenë
smerkia korupcijà, taèiau kai bandoma jà apibrëþti, nuomonës išsiskiria.

Pats korupcijos terminas kilæs iš lotyniško þodþio „corruptio”, reiškian-
èio „gadinimà”, „papirkimà”2. Korupcijos reiškinys senas kaip pasaulis.
Kiek egzistuoja tarnyba, pareigos, pasitikëjimas jø vykdytojais, tiek egzis-
tuoja ir korupcija.

1997 m. gruodá paskelbta apie 150 dantirašèio árašø, kuriuos danø ar-
cheologø grupë rado Sirijoje, Rakkos mieste. Juose teigiama, kad šioje
vietovëje buvæs asirø civilizacijos, egzistavusios XIII a. pr. Kr., administra-
cinis centras. Rastas specialus archyvas, priklausæs institucijai, atitinkanèiai
šiø dienø vidaus reikalø ministerijà. Jame sukaupti duomenys apie kyšius
ëmusius valdininkus3.

                                                     
1 Skyrius parengtas kartu su STT darbuotoja A. Raudoniene.
2 Tarptautiniø þodþiø þodynas. – Vilnius, 1999. P. 257.
3 Measures to prevent corruption, Study of European Centre for Parliamentary Research

and Documentation in the EU Member States. –  Strasbourg, 1999.
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Korupcijos apibrëþimas

Tiksliai apibrëþti korupcijà nelengva. Korupcijos reiškiniai tokie sudë-
tingi, jos formos atskirose šalyse tokios ávairios, kad po ilgø bandymø su-
rasti visoms šalims vienodà definicijà buvo suabejota, ar tai ámanoma ap-
skritai (pasaulyje egzistuoja daugiau nei 300 korupcijos apibrëþimø). „Kà
vienas laiko kyšiu, kitas laiko dovana. Politinis lyderis ar valstybës pareigû-
nas, padedantis draugams, šeimos nariams ir savo šalininkams, vienose vi-
suomenëse gali bûti laikomas vertu pagyrimo, o kitose korumpuotu”1.

Jungtiniø Tautø Organizacijos pareigûnø etikos kodekso 7 straipsnio b
punkte prieita prie išvados ir rekomendacijos, jog „korupcijos sàvoka turi
bûti apibrëþta pagal nacionalinæ teisæ”.

Labiausiai paplitusi yra korupcijos definicija, kurioje pateikiamas ko-
rupcija laikomø nusikalstamø veikø sàrašas. Daþniausiai tai kyšininkavi-
mas (kyšiø davimas arba ëmimas), piktnaudþiavimas tarnybiniais ágalioji-
mais, neteisëtas visuomeniniø lëšø pasisavinimas, nepotizmas (kai valdi-
ninkas priima nepagrástus sprendimus giminaièiø naudai) ir kiti nusiþengi-
mai.

Þinoma, toks apibrëþimas nepaaiškina, kuo remiantis tie ar kiti nusi-
kaltimai priskiriami korupcijai. Dël to siekiama nurodyti korupcijai priski-
riamø nusikaltimø bendrus esminius bruoþus.

Vienas iš jø – asmeninës naudos siekimas. Korumpuotas asmuo, pa-
vyzdþiui, valdininkas, piktnaudþiauja savo ágaliojimais siekdamas naudos
sau. Iš tikrøjø kiekvienu atveju pareigûnas, imdamas kyšá, proteguodamas
giminaitá arba pasisavindamas valstybës lëšas, siekia asmeninës naudos.
Bûtent šis bruoþas yra esminis vienoje seniausiø ir trumpiausiø definicijø,
pateiktø Jungtiniø Tautø Organizacijos informaciniame þinyne, skirtame
tarptautinei kovai su korupcija: „Korupcija – tai piktnaudþiavimas valsty-
bine valdþia siekiant asmeninës naudos”. Jau iš šio apibrëþimo matyti, kad
korupcija neapsiriboja kyšininkavimu. Šis supratimas apima ir nepotizmà,
ir neteisëtà lëšø pasisavinimà.

Aišku, kad pirmiausia tai – materialinë nauda – pinigai. Taèiau ji gali
bûti ir daug platesnio pobûdþio – dovanos, protekcija, susijusi su nauja
darbo vieta, prestiþas, karjera, atsakomosios paslaugos ir pan. Naudos gali
bûti siekiama nebûtinai tik sau, bet ir savo šeimos nariams, giminëms,
draugams arba tam tikrai organizacijai (pvz., partijai).

Piktnaudþiavimà tarnybine padëtimi siekiant asmeninës naudos kaip
esminá korupcijos bruoþà nurodo ir Europos Taryba bei Pasaulio bankas.
Latvijos Respublikos korupcijos prevencijos ástatyme korupcija – „tai vals-

                                                     
1 Ackerman S. R. Korupcija ir valdþia: prieþastys, padariniai ir reforma. – Vilnius, 2001. P.

19.
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tybës pareigûno neteisëtas pasinaudojimas savo padëtimi siekiant materia-
linës arba kitokio pobûdþio naudos”. Kaip piktnaudþiavimas tarnyba korup-
cija suprantama ir Estijos Respublikos antikorupcinio ástatymo projekto 5
straipsnyje.

Taigi piktnaudþiavimas valstybës tarnyba siekiant naudos sau yra esmi-
nis korupcijos bruoþas, kurá pripaþásta beveik visi.

Skirtingai apibrëþiama to piktnaudþiavimo sritis. Kalbant apie korup-
cijà daþniausiai turimas omeny valstybës valdymo, jos administracinio apa-
rato pareigûnas bei jo tarnyba. Tai gali bûti mokesèiø inspektorius, muiti-
ninkas, policijos pareigûnas, bet kuris kitas pareigûnas, priimantis spren-
dimus valstybës vardu. O kaip gi vadinti papirkimà ir kitus panašius reiški-
nius, pasitaikanèius ne valstybës valdymo, o privaèioje srityje. Sakykime,
privaèios firmos direktorius paima kyšá iš konkuruojanèios firmos ir priima
jai naudingus, o jo vadovaujamai firmai ir jos savininkui nenaudingus
sprendimus, suteikia komercinës informacijos ir pan. Ar galime vadinti
korumpuotu þurnalistà, kuris siekdamas asmeninës naudos ir paþeisdamas
þurnalisto etikà uþ atlygá „nepastebi” tikrai kritikuotinø reiškiniø?

Daug autoriø terminà „korupcija” vartoja siaurai – kalbëdami tik apie
valstybës valdymo sritá. Visais kitais atvejais piktnaudþiavimas siekiant as-
meninës naudos – tai ne korupcija. Tarkime, 1997 m. Liuksemburge susi-
rinkæ Europos Tarybos ekspertai, nors ir pripaþino esamà ir galimà plaèià
korupcijos sampratà, orientavosi á glaustesnæ šios sàvokos definicijà, ko-
rupcijà apibrëþianèià vien „kaip valstybinës ástaigos pareigûno nusiþengimà
siekiant asmeninës naudos”1.

Kiti korupcijà supranta plaèiai. Jø nuomone, nëra didelio skirtumo kas
kyšá ima – privaèios kompanijos atstovas ar valstybës valdininkas. Abu dël
asmeniniø paskatø piktnaudþiauja tarnybine padëtimi, abu vadovaujasi tais
paèiais motyvais.

Platus yra, pavyzdþiui, Europos Tarybos kovos su korupcija grupës api-
brëþimas: „Korupcija – tai kyšininkavimas ir kitoks elgesys asmenø, ku-
riems valstybiniame arba privaèiame sektoriuje yra pavestos tam tikros
pareigos, susijusios su ápareigojimais, patikëtais jiems kaip turintiems
valstybës pareigûno, privataus darbuotojo, nepriklausomo agento statusà,
ar kitokiais santykiais, ir kuriø tikslas – bet kokia neteisëta nauda sau ir
kitiems”. Pagal šá apibrëþimà korupciniø veiksmø subjektas gali bûti ne tik
valstybës valdininkas, bet ir bet kuris tarnautojas.

Lygiai taip pat Europos Taryba Baudþiamosios teisës konvencijoje Nr.
173 apibrëþë aktyvøjá ir pasyvøjá kyšininkavimà ne tik valstybiniame, bet ir

                                                     
1 The TI Source Book Part A: Analytical Framework.
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privaèiame sektoriuose1.
Taigi plati korupcijos definicija apima tokias sritis:
– politinës partijos veikla;
– átaka rinkimams ir kandidatams;
– átaka privataus verslo darbuotojams;
– átaka valstybës valdininkams;
– átaka þurnalistams.
Pagaliau tarpinæ vietà uþima átakinga tarptautinë kovos su korupcija or-

ganizacija „Transparency International”. Korupcijà ji apibrëþia kaip „pikt-
naudþiavimà siekiant asmeninës naudos viešojo gyvenimo srityje”.

Kalbëdami apie viešàjá gyvenimà šios organizacijos nariai, be valstybës
aparato, turi omenyje ir parlamentà, teismà, visuomenines organizacijas,
spaudà, televizijà. Taigi pagal apibrëþimà papirkimas valstybiniame apara-
te, parlamente, netgi laikraštyje, jø manymu, yra korupcija, o privaèioje
ámonëje – jau ne.

Kuris apibrëþimas – siauras, platesnis ar platus yra geriausias?
Nuomonë, jog korupcija valstybës valdymo srityje yra pavojingesnë vien

dël to, kad jos objektas – valstybë, tikriausiai atëjusi iš tø laikø, kai valstybë
buvo keliama virš pilieèio, virš privataus gyvenimo. Tais laikais tas pats nu-
sikaltimas valstybei automatiškai buvo traktuojamas kaip daug pavojinges-
nis ir visai kitokio pobûdþio. Pavyzdþiui, nusikaltimas valstybës nuosavybei
buvo suprantamas kaip daug pavojingesnis nei lygiai toks pat nusikaltimas
asmens nuosavybei.

Manytume, kad mûsø laikais toks atskyrimas ir priešpastatymas jau
neturi didelës reikšmës. Neturime jokio pagrindo teigti, kad nusikaltimas
valstybei yra pavojingesnis nei lygiai toks pat nusikaltimas privaèiai ámonei.
Paprastai, kalbant apie korupcijà, turima omenyje tik veiksmai šalies vidu-
je.

Europos bendradarbiavimo ir plëtros organizacija, 1997 m. priëmusi
Konvencijà dël kovos su uþsienio valstybiø pareigûnø kyšininkavimu suda-
rant tarptautinius verslo sandorius, išplëtë korupcijos sàvokà. Pagal šià

                                                     
1 7 straipsnis. Aktyvusis kyšininkavimas privaèiame sektoriuje
Kiekviena Šalis priima tokius teisës aktus ir imasi tokiø priemoniø, kad pagal savo vietos

teisæ laikytø nusikaltimais tyèinius veiksmus asmens, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai þada,
siûlo ar duoda bet koká neteisëtà atlygá bet kuriam asmeniui, vadovaujanèiam arba einanèiam
kokias nors pareigas privataus sektoriaus subjektuose, uþ atliktus arba neatliktus savo paties
arba bet kurio kito asmens naudai veiksmus.

8 straipsnis. Pasyvusis kyšininkavimas privaèiame sektoriuje
Kiekviena šalis priima tokius teisës aktus ir imasi tokiø priemoniø, kad pagal savo vietos

teisæ laikytø nusikaltimais tyèinius veiksmus asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai prašo arba
priima bet koká neteisëtà atlygá bet kuriam asmeniui, vadovaujanèiam arba einanèiam kokias
nors pareigas privataus sektoriaus subjektuose, uþ atliktus arba neatliktus savo paties arba bet
kurio kito asmens naudai veiksmus.
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Konvencijà nusikaltimu laikoma pareigûno veikla, suteikianti kokios nors
piniginës ar kitos neteisëtos naudos uþsienio valstybës asmeniui. Šioje
Konvencijoje numaèius valstybiø pareigà pagal bendrà modelá kriminali-
zuoti savo pilieèiø vykdomus papirkinëjimus uþsienyje buvo išplëstos tarp-
tautinio bendradarbiavimo baudþiamosiose bylose galimybës (ekstradicijos,
árodymø rinkimo uþsienyje ir kt.). Svarbiausia, kad tokia kriminalizacija
leido eliminuoti kai kuriose valstybëse egzistavusià praktikà, kai kyšiams
uþsienyje panaudoti pinigai bûdavo áskaitomi á produkcijos išlaidas. O tai
netiesiogiai skatino papirkinëti uþsienio pareigûnus.

Taigi korupcija apima ne tik savo šalies, bet ir kitø šaliø tarnautojø pa-
pirkinëjimà.

Svarbià reikšmæ apibrëþiant terminà „korupcija” vaidina „tarnybos” sà-
voka. Korumpuotas gali bûti tik asmuo, turintis tam tikrø tarnybiniø ásipa-
reigojimø. Terminas „tarnyba” labiausiai siejamas su valstybës vykdomàja
valdþia – jos biurokratiniu aparatu. Kai sakome „tarnyba”, daþniausiai tu-
rime omeny valdininkà – valstybës tarnautojà, kuriam valstybë patiki tam
tikras pareigas ir uþ jø vykdymà moka tam tikrà atlygá.

Nieko nuostabaus, kad siaura korupcijos definicija turi omenyje korup-
cijà tik šioje srityje.

Taèiau šiek tiek platesne prasme tarnybos santykis yra bûdingas ir poli-
tikui, ir þurnalistui, ir privataus verslo darbuotojui. Politikas „tarnauja”
savo rinkëjams, privataus verslo darbuotojas – ámonës akcininkams, parei-
gûnas – savo ástaigai ir valstybei. Net ir privataus laikrašèio arba televizijos
kanalo darbuotojas „tarnauja” visuomenei.

Visais šiais atvejais tarnyba reiškia pirmiausia pasitikëjimo santyká tarp
to, kam tarnaujama, ir to, kas tarnauja. Pasitikëjimas politiku pasireiškia
tuo, kad jo atstovaujami þmonës tiki, jog politikas tarnauja jiems, jie leidþia
kalbëti ir veikti jø vardu. Pasitikëjimas þurnalistu – tai laikrašèio skaitytojø
pasitikëjimas juo, jo sàþiningumu, objektyvumu. Pasitikëjimas visuomeni-
nës organizacijos vadovu – tai tos organizacijos tikëjimas, jog vadovas rûpi-
nasi organizacija, vadovaujasi jos interesais. Su tuo susijusi teisinë–visuo-
meninë asmens pozicija ir atlygis – materialinis arba nematerialinis (pripa-
þinimas, autoritetas, pagarba). Korupcija visais šiais atvejais – tai piktnau-
dþiavimas tuo pasitikëjimu siekiant asmeninës naudos.

Dar vienas esminis korupcijos bruoþas – slëpimas. Mat visais korupcijos
atvejais akivaizdus slëpimo elementas. Kyšininkavimas, nepotizmas ir pan.
– tai veiksmai, kurie slepiami tiek nuo valstybës, rinkëjø, skaitytojø, tiek
nuo visø kitø. Visi jie tiki, kad jø interesai apginti ir uþtikrinti, kad tarnau-
tojas veikia jø labui. Jie tiki, kad þurnalistas neiškreipia faktø, kad deputa-
tui rûpi tik jø ir šalies reikalai. Ir tiek korumpuotas pareigûnas, tiek þurna-
listas ar politikas deda visas pastangas, kad aplinkiniai tuo patikëtø. Taèiau
iš tikrøjø slapèia jis juos apgauna, siekia tik asmeninës naudos. Manytume,
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kad šiuo slëpimo elementu korupcija skiriasi, pavyzdþiui, nuo atviro pik-
tnaudþiavimo valdþia.

Dar vienas svarbus korupcijos bruoþas – ne atskiras nusikaltimas, o
nuolatinis santykis, ilgai trunkanti veikla. Valdininkà arba þurnalistà vadi-
name korumpuotu, jeigu minëti neteisëti veiksmai yra nuolatiniai ir jam
bûdingi. Neáprasta korupcija vadinti vienà epizodiná nusiþengimà, kai ástai-
gos valdininkas vienintelá kartà paëmë kyšá arba padarë kitoká panašø nusi-
kaltimà.

Korupcija – ne pavienis atskiras kyšis, o daugiau arba maþiau nuolatinis
kyšininkavimas, bûdingas þmogui, ástaigai, verslo šakai. Pavyzdþiui, kalba-
ma apie korumpuotà parlamentà, valstybës aparatà, þurnalistà ir turima
omeny, kad korupcija yra jø veiklos bruoþas.

Korupcija, tapusi bûdu pagrindiniams institucijos uþdaviniams vykdyti,
vadinama sistemine korupcija. Turima omeny, kad sistema jau nesugeba
veikti be jos, kad ji yra sistemos dalis.

Taigi korupcija – tai reguliari, besikartojanti, integrali nusikalstama
veikla, kurià vykdo individas, palaikantis tarnybos santykius su valstybës
aparatu, su privaèiu verslo subjektu, rinkëjais, su þiniasklaidos auditorija
(skaitytojais, þiûrovais), ir kuri pasireiškia piktnaudþiavimu savo padëtimi
bei pasitikëjimu siekiant asmeninës naudos. Tà naudà turëtume suprasti ne
tik kaip materialinæ, bet ir kaip kitokià, pavyzdþiui, kaip prestiþà, galimybæ
siekti karjeros, kaip atsakomàjà paslaugà.

2. Korupcija ir ástatymas

Daþniausiai korupcija suprantama kaip baudþiamojo ástatymo paþeidi-
mas. Valdininkas, uþuot vadovavæsis ástatymu ir poástatyminiais norminiais
aktais, paþeidþia juos, kad turëtø asmeninës naudos. Taèiau egzistuoja ir
kita ne maþiau svarbi korupcijos forma, kai valdininkas neteisëtai pasinau-
doja ástatymu savanaudiškiems tikslams pasiekti. Taip bûna, kai ástatymas
suteikia jam tam tikrà veiklos laisvæ – nuoþiûrà (diskrecijà).

Šá svarbø korupcijai suprasti reiškiná paaiškinsime bausmæ skirianèio
teisëjo nuoþiûros pavyzdþiu. Ásivaizduokime, kad teisëjas skiria bausmæ
asmeniui, kaltinamam tyèiniu nuþudymu labai susijaudinus. Baudþiamojo
ástatymo 107 straipsnis „Tyèinis nuþudymas iš didelio susijaudinimo” nuro-
do, pavyzdþiui, kad uþ šá nusikaltimà nusikaltëlis gali bûti nubaustas laisvës
atëmimu iki penkeriø metø. Taigi teisëjo pasirinkimas labai platus: jis gali
skirti ir pusæ metø, ir metus, ir dvejus, ir trejus, ir ketverius, ir penkerius.
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Teisëjas pats sprendþia, kokià bausmæ skirti. Tiesa, baudþiamasis ásta-
tymas nustato aplinkybes, á kurias teisëjas turi atsiþvelgti pasirinkdamas
bausmës dydá. Baudþiamojo ástatymo 39 straipsnis „Bendrieji bausmës sky-
rimo pradmenys” nurodo, kad „skirdamas bausmæ, teismas, vadovaudama-
sis teisine sàmone, atsiþvelgia á padaryto nusikaltimo pobûdá ir jo pavojin-
gumo laipsná, á kaltininko asmenybæ ir á bylos aplinkybes, lengvinanèias ir
sunkinanèias atsakomybæ”. Taèiau ástatymas nenustato jokiø grieþtø tai-
sykliø, kaip atsiþvelgti, keleriais metais teisëjas turi padidinti arba sumaþinti
bausmæ atsiþvelgdamas á vienà arba kità nusikaltimo pavojingumo laipsná,
vienas arba kitas asmenybës ypatybes, vienas arba kitas lengvinanèias ar
sunkinanèias aplinkybes. Tik pats teisëjas gali nustatyti, kokia bausmë ati-
tinka nusikaltimà. Tai – jo diskrecija. Niekas negali reikalauti iš jo tiksliai
árodyti, kodël reikëjo skirti bûtent ketverius metus, o ne, sakykime, trejus
metus ir vienuolika mënesiø. Jis tai turi padaryti vadovaudamasis savo
„teisine sàmone”.

Korumpuotas teisëjas pasinaudoja savo nuoþiûros teise savanaudiš-
kiems tikslams. Jis skiria ne tokià bausmæ, kokià liepia skirti jo „teisinë
sàmonë”, o tokià, kuri tenkina kyšá davusá asmená. Taip darydamas forma-
liai jis nepaþeidþia ástatymo, nes neskiria didesnës kaip penkeriø metø arba
maþesnës kaip minimali laisvës atëmimo bausmës. Jis veikia nepaþeisda-
mas savo teisiø. Taèiau priimdamas sprendimus jis vadovaujasi neteisingais
motyvais, t.y. ne ástatymo nurodytais pagrindais, o savo interesais.

Geras nuoþiûros ir piktnaudþiavimo ja galimybiø pavyzdys yra mokesèiø
inspektoriaus veikla (þr. „Mokesèiø administratoriaus, vykdanèio procesi-
nës prievartos priemones mokesèiø mokëtojø atþvilgiu, nuoþiûra”). Susipa-
þinus su ja nesunku suprasti, kad bûtent ši korupcijos rûšis yra daug pavo-
jingesnë, sunkiau išaiškinama ir áveikiama negu ta, kai korumpuotas valdi-
ninkas dël kyšio arba kito atlygio paþeidþia koká nors ástatymà.

Mokesèiø administratoriaus, vykdanèio procesinës
prievartos priemones mokesèiø mokëtojø atþvilgiu, nuoþiûra1

Ástatymas duoda mokesèiø inspektoriui daug galimybiø ásikišti á ámonës
veiklà turint tikslà nustatyti tiesà apie faktus, kurie yra svarbûs nustatant
teisingà mokesèiø sumà.

Mokesèiø administratorius, pavyzdþiui, gali:

                                                     
1 Justickis V., Miškinis A., Tušaitë J. Mokestiniø ginèø sprendimo (mokestinio ombudsme-

no) projektas: smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programa. – Vilnius: Lietuvos Respubli-
kos ûkio ministerija, 1999.
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– be išankstinio áspëjimo áeiti á asmens gamybines (áskaitant ir nuomo-
jamas) patalpas arba teritorijà;

– tikrinti veiklai naudojamus materialinius techninius išteklius bei pa-
gamintà produkcijà;

– paimti laikinai – iki 30 dienø – iš mokesèio mokëtojo dokumentus,
reikalingus mokesèio apskaièiavimo teisingumui nustatyti;

– uþantspauduoti dokumentø, vertybiniø popieriø, pinigø ir materiali-
niø vertybiø saugojimo vietas;

– duoti mokesèio mokëtojui privalomus vykdyti nurodymus;
– išieškoti ne ginèo tvarka iš asmenø sàskaitø bankø ástaigose laiku ne-

sumokëtus mokesèius, delspinigius, baudas ir kitas valstybës (savival-
dybës) biudþetams bei fondams priklausanèias sumas;

– duoti nurodymus banko ástaigoms nutraukti pinigø išdavimà bei per-
vedimà iš ámoniø sàskaitø;

– árengti mokesèiø mokëtojo saugyklose, produkcijos laikymo vietose,
kituose veiklai naudojamuose árenginiuose skaitiklius bei matavimo
prietaisus;

– uþplombuoti ir uþantspauduoti mokesèio mokëtojo saugyklas, patal-
pas, árenginius;

− uþdaryti teritorijà ar jos dalá;
– laikinai sustabdyti asmenø veiklà, jeigu vengiama pateikti mokesèiø

administratoriui reikalaujamus dokumentus, susijusius su mokesèio
apskaièiavimu ir sumokëjimu;

– laikinai apriboti mokesèiø mokëtojo teisæ disponuoti jam priklausan-
èiu turtu.

Šios procesinës prievartos priemonës gali padaryti ûkio subjektams di-
delæ þalà. Plaèiai þinomi atvejai, kai „nekalti" patikrinimai banke sukeldavo
indëlininkø panikà. Lygiai taip pat procesiniai veiksmai akcinëje bendro-
vëje gali sukelti nenuspëjamà akcininkø bei kreditoriø reakcijà. Tokios
procesinës prievartos priemonës kaip patikrinimai, ypaè daugkartiniai, nu-
rodymai banko ástaigoms nutraukti pinigø išdavimà, mokesèio mokëtojo
saugyklø, patalpø, árengimø uþplombavimas, mokesèiø mokëtojo turto
areštas, mokesèiø mokëtojo dokumentø paëmimas, jø uþantspaudavimas,
taip pat jo vertybiniø popieriø uþantspaudavimas, pinigø ir materialiniø
vertybiø saugojimo vietø, licencijø verslui neišdavimas – gali suþlugdyti
technologinius procesus, finansinæ veiklà bei ûkio subjekto santykius.

Dël to nesàþiningo mokesèiø administratoriaus rankose šios teisës gali
tapti rimta spaudimo ámonei priemone. Mat administratorius visada gali
surasti pretekstà patikrinimui atlikti. Kad to išvengtø, ámonë pasiruošusi
bet kam, net ir duoti kyšá.
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Dar blogiau tai, kad mokesèiø mokëtojas yra beginklis prieš šias visiškai
nepagrástai naudojamas priemones. Mat mokesèiø administratoriaus teisë
taikyti procesinës prievartos priemones yra besàlygiška. Ástatymas tik nuro-
do, kad mokesèiø administratorius turi teisæ atlikti visus tuos veiksmus, bet
daþniausiai nenumato, esant kokioms aplinkybëms jie turëtø bûti padaryti.
Šias aplinkybes nustato jau pats mokesèiø administratorius. Dël to tik nuo
jo valios priklauso atlikti ar neatlikti tà arba kità ámonës veiklà trukdantá
procesiná veiksmà.

Kai kuriais atvejais ástatymo leidëjas vis dëlto nurodo kai kuriø procesi-
nës prievartos priemoniø taikymo prielaidas. Taèiau aprašydamas jas ásta-
tymo leidëjas taiko vadinamàsias neapibrëþtas (vertinanèias) sàvokas. Pa-
vyzdþiui, nurodoma, kad veiksmas gali bûti atliktas mokesèiø mokëtojui
vengiant kaþkà padaryti. Kartu ástatymas nepatikslina, kas yra tas vengi-
mas, kokie atvejai laikomi vengimu, nepatikslinama pati vengimo sàvoka.
Taigi mokesèiø administratoriui paliekama paèiam spræsti, kas yra, o kas
nëra vengimas. Lygiai taip pat tam tikrus veiksmus leidþiama daryti esant
kaþkokiø mokesèio mokëtojo veiksmø „pavojui”. Taèiau vien administrato-
rius subjektyviai nustato, ar yra toks pavojus ir jeigu yra, tai ar jis yra pa-
kankamai didelis.

Rezultatas tas pats – tik nuo jo paties priklauso: taikyti ar netaikyti pro-
cesinës prievartos priemones.

Dël visø šiø prieþasèiø mokesèio administratoriaus sprendimo dël pro-
cesiniø prievartos priemoniø taikymo nuginèyti neámanoma.

Galima organizuoti geriausià, objektyviausià teismà, kuris atitiks aukš-
èiausius procesinës teisës reikalavimus, galima paskirti á tà teismà sàþinin-
giausius, teisingiausius teisëjus, taèiau tame teisme bus neámanoma apginti
savo teisiø, nes jie nenustatys jokiø ástatymo paþeidimø. Mokesèiø inspek-
torius daro tik tai, kà jam leidþia ástatymas.

Ypaè svarbu tai, jog mokesèiø administratorius gali taikyti procesinës
prievartos priemones, bet gali jø ir netaikyti. Ástatymas tik nurodo, kad jis
turi teisæ atlikti minëtus veiksmus. Kada pasinaudoti ta teise – tai jau paties
mokesèiø administratoriaus nuoþiûra. Jis laisvas pats spræsti – taikyti ar
netaikyti. Ši aplinkybë suteikia mokesèiø inspektoriui galimybæ daryti labai
didelá spaudimà mokesèiø mokëtojui.

Grasinti patikrinimu, atlikti su juo susijusius veiksmus mokesèiø admi-
nistratorius gali siekdamas priversti nesàþiningà verslininkà vis dëlto su-
mokëti mokesèius, bet grasinimas gali bûti ir kaip bûdas „pamokyti” nie-
kuo nekaltà mokesèiø mokëtojà, bandantá ginti savo teises arba kitaip pa-
prieštarauti mokesèiø administratoriui. Pagaliau nesàþiningo mokesèiø
inspektoriaus rankose tai galingas ir labai sunkiai kontroliuojamas bûdas
„išspausti” iš mokesèiø mokëtojo „duoklæ”.
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Korupcijos sàvoka Lietuvos ástatymuose

Kaip jau sakëme, korupcijà galima suprasti siaurai – kaip reiškiná tik
valstybës tarnyboje arba plaèiai – kaip reiškiná privaèiame versle, þiniask-
laidoje, politikoje ir t.t.

Atsiþvelgiant á dabartinæ mûsø šalies specifikà, jà lemianèius veiksnius
galima teigti, kad šiuolaikinëmis sàlygomis mûsø valstybei svarbesnë pla-
tesnë korupcijos traktuotë. Ji akcentuoja ne tik valstybës pareigûno ar tar-
nautojo, susijusio su korupcija, vaidmená, bet ir privataus verslo atstovo
nusiþengimus tarnybos interesams. Toks pasirinkimas aiškintinas šiais mo-
tyvais:

1) svarbu ginti ne tik valstybës interesus, bet ir kiekvienà ûkio subjek-
tà;

2) privataus verslo atstovø poþymiai ir átaka valstybës bei verslo inte-
resams reglamentuota nelabai aiškiai, todël ateityje bûtina šias spra-
gas uþpildyti;

3) nors gyventojø viešosios nuomonës tyrimai rodo, jog plaèioji Lietu-
vos visuomenë korupciniø apraiškø atsiradimà, plitimà ir pavojingu-
mà sieja bûtent su valstybës pareigûnø bei tarnautojø piktnaudþiavi-
mu pareigomis siekiant asmeninës naudos, taèiau gyventojai taip pat
smerkia tuos, kurie privataus verslo srityje leidþia atsirasti korupcijos
apraiškoms.

Todël bûtina ágyvendinti veiksmingas, platesnæ traktuotæ atitinkanèias
antikorupcines priemones ne tik valstybinës valdþios sektoriuje, bet ir pri-
vataus verslo srityje. Kad bûtø galima kovoti su korupcija teisinëmis prie-
monëms, reikia, jog nacionalinis baudþiamasis ástatymas tiksliai apibrëþtø.
Dabar Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas apibrëþia nusikaltimus
valstybës tarnybai (kaip jau minëta, didelë jø dalis siejama su korupcija
siauràja prasme) – tai Baudþiamojo kodekso nustatyti pasikësinimai á nor-
malø, teisës aktais reglamentuotà valstybës aparato funkcionavimà, kuriuos
nepaisydami tarnybos interesø ir naudodamiesi tarnybine padëtimi padaro
pareigûnai arba kiti valstybës tarnautojai. Šiais nusikaltimais padaroma
þala valstybei, jos prestiþui, politiniams, ekonominiams–socialiniams ir tur-
tiniams jos interesams, þala ástaigø, ámoniø, organizacijø prestiþui, turti-
niams ir kitokiems jø interesams bei pilieèiø teisëms ir teisëtiems intere-
sams.

Taigi korupcija suprantama tik kaip nusiþengimas valstybës tarnybai.
Panašiai korupcija suprantama ir kituose ástatymuose.

Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël ekonominiø nusikaltimø tyrimo
komisijos reglamento” pirmajame skirsnyje nurodyta, kad Ekonominiø
nusikaltimø tyrimo komisija tiria „valstybës pareigûnø ekonominius ir pa-
reiginius nusikaltimus bei korupcijos atvejus”.
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Lietuvos Respublikos viešøjø ir privaèiøjø interesø derinimo valstybi-
nëje tarnyboje ástatyme pabrëþiama, kad šiuo ástatymu siekiama „uþkirsti
kelià rastis ir plisti korupcijai valstybinëje tarnyboje”.

Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø finansa-
vimo ástatymu „siekiama išvengti politinës korupcijos”.

Šiek tiek plaèiau korupcijà apibrëþia Specialiøjø tyrimø tarnybos ásta-
tymo 1 straipsnio 2 dalis:

„Korupcija – asmens paþadëjimas, siûlymas ar davimas bet kokio netei-
sëto atlygio valstybës politikui, pareigûnui ar tarnautojui, taip pat valstybës
politiko, pareigûno ar tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba
priëmimas bet kokio neteisëto atlygio sau ar kitam asmeniui arba priëmi-
mas pasiûlymo ar paþado dël tokio atlygio uþ tam tikrø funkcijø vykdymà
ar nevykdymà, taip pat asmens paþadëjimas, siûlymas ar davimas bet kokio
neteisëto atlygio bet kuriam asmeniui, kuris teigia galás daryti átakà valsty-
bës politiko, pareigûno ar tarnautojo sprendimams, taip pat asmens, kuris
teigia galás daryti átakà valstybës politiko, pareigûno ar tarnautojo spren-
dimams, tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priëmimas bet kokio
neteisëto atlygio arba priëmimas pasiûlymo ar paþado dël tokio atlygio,
taip pat bendrininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas”.

Èia korupcija apima jau dvi mûsø gyvenimo sritis – valstybës tarnybà ir
politikà. Taèiau šis apibrëþimas vis dar priskirtinas prie „siaurø”.

Taigi kova su korupcija valstybinio valdymo srityje dirbtinai išskiriama
iš kitø korupcijos rûšiø, skelbiama „ypatinga”. Dël to pirmiausiai silpsta
pati kova su šiuo nusikaltimu, nekonsoliduojamos visuomenës jëgos kovoti
su ja. O juk korupcija valstybinëje ir nevalstybinëje srityse yra tas pats reiš-
kinys. Rinkos ekonomikos sàlygomis tarnautojai daþnai pereina iš privataus
verslo á valstybës aparatà ir atvirkšèiai. Tarnautojas, kuris buvo korum-
puotas privataus verslo srityje, netampa kitoks vien dël to, kad perëjo á
valstybës aparatà. Korumpuotas politikas, atëjæs su savo partija á valdþià ir
tapæs ministru, ir toliau lieka korumpuotas. Todël minëtas ástatymas turëtø
apibrëþti korupcijà plaèiàja prasme – privaèiame versle bei politikoje. Be
to, pats terminas „korupcija” vartojamas ir kituose Lietuvos Respublikos
ástatymuose bei teisës aktuose.

Remdamiesi anksèiau pasiûlytu ir aptartu korupcijos apibrëþimu išskir-
sime glaudþiausiai su korupcija susijusius teisëtvarkos paþeidimus.

Korupcijai siauràja prasme priskiriami pirmiausiai galiojanèiame bau-
dþiamajame ástatyme apibrëþti nusikaltimai valstybës tarnybai: kyšio ëmi-
mas, papirkimas, piktnaudþiavimas tarnyba, valstybës pareigûno neteisëtas
dalyvavimas ámonës komercinëje, ûkinëje ar finansinëje veikloje, tarnybos
ágaliojimø viršijimas, tarnybos pareigø neatlikimas, tarnybinis suklastoji-
mas.
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Kaip jau minëta, platesnis korupcijos apibrëþimas siejamas su nusiþen-
gimais tarnybai politikoje (šalies Parlamente bei savivaldybëse), þiniasklai-
doje, privaèiame sektoriuje.

Baudþiamasis ástatymas numato nemaþai veikø, kurios gali bûti sieja-
mos su korupcija. Privaèiame versle korupcija daþniausiai siejama su tar-
nyba tam tikram verslo subjektui (ámonei, susivienijimui ir pan.) ir pasi-
reiškia savanaudiškais veiksmais, prieštaraujanèiais minëtai tarnybai, verslo
subjekto interesams. Tai verslo tarnautojø papirkimas, nepotizmas (spren-
dimai daromi vadovaujantis giminystës ir kitais ryšiais) ir pan.

Korupcijai plaèiàja prasme galima bûtø priskirti kai kuriuos nusikalti-
mus ûkininkavimo tvarkai, pavyzdþiui, komerciná papirkimà, neteisëtà atly-
ginimo paëmimà, piktnaudþiavimà pasitikëjimu komercinëje, ûkinëje ar
finansinëje veikloje, viešojo pirkimo tvarkos paþeidimà, neteisëtà banko
paskolos išdavimà, nepateisinamai rizikingà banko operacijà.

Paþymëtina, kad tai toli graþu ne visas sàrašas.

Politinë korupcija

Jai pirmiausia priskirtinos veikos, nukreiptos prieš rinkimø teisæ. Mat
svarbiausià vaidmená organizuojant rinkimus á šalies Seimà arba savivaldy-
bæ vaidina visuomeniniais pagrindais organizuojamos rinkimø komisijos.
Darbas jose nëra valstybës tarnyba. Tai jau „politinë tarnyba” – tarnyba
tiesiogiai ágyvendinant visuomenës pasitikëjimà. Paþeidimai tokios komi-
sijos veikloje daþniausiai yra siejami su savanaudiškais materialiniais arba
politiniais motyvais. Ástatymo leidëjas numato šias veikas: rinkimø arba
referendumo dokumentø suklastojimà, balsavimo slaptumo paþeidimà, taip
pat rinkimø arba referendumo suklastotø dokumentø panaudojimà; þino-
mai neteisingà balsø suskaièiavimà; tyèiná rinkimø arba referendumo do-
kumentø sugadinimà, sunaikinimà, paslëpimà, taip pat šiø dokumentø pa-
grobimà. Kai visa tai daroma uþ slaptà atlygá, turime reikalà su korupcija.

3. Korupcijos tyrimo metodai

Korupcija – vienas iš sunkiausiai tiriamø reiškiniø. Korupciniais ryšiais
susijæ asmenys daro viskà, kad tie ryšiai neišaiškëtø. Tam tikslui imamasi
ávairiausiø slaptumo ir saugumo priemoniø.

Kuo ilgiau trunka korupciniai santykiai, tuo daugiau sukaupiama patir-
ties slepiant juos. Tam tikslui nustatomi ryšiai, kurie gali padëti apsaugoti
korupcinius santykius, imamasi atsargumo priemoniø ir pan.
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Suprantama, kad tokiomis aplinkybëmis labai neveiksmingos ávairiau-
sios apklausos priemonës. Tai, kas veiksminga per áprastas apklausas, pa-
vyzdþiui, respondento átikinimas, kad apklausa yra anoniminë, neveiksmin-
ga tiriant korupcijà. Mat teigiamai atsakydamas á tiesioginius klausimus „ar
jûs duodate kyšá?”, „ar jums siûlomas kyšis?”, „ar jûs imate kyšá?” respon-
dentas kartu prisipaþásta, kad padarë tikrai sunkø ir grieþtai baudþiamà
nusikaltimà. Todël á tokius klausimus daþniausiai atsakoma neigiamai. Ir
ne dël to, kad tokie nusikaltimai nedaromi, o dël to, kad visomis išgalëmis
siekiama nuslëpti padarytus nusikaltimus.

Tiriant korupcijà maþai veiksmingi ir viktimologijos metodai, kurie vai-
dina didelá vaidmená tiriant kitus nusikaltimus. Mat korupcijos, priešingai
nei kitø nusikaltimø, atveju auka irgi nusikalsta. Ástatymui nusiþengia tiek
duodantis, tiek imantis kyšá asmuo.

Apvogtajam niekas netrukdo pasakyti, kad jo atþvilgiu buvo padarytas
nusikaltimas. Korupcijos atveju ástatymui nusiþengia ir korumpuojantis, ir
korumpuojamas asmuo.

Bandymai išspræsti šià problemà formuluojant netiesioginius, „uþmas-
kuotus” klausimus buvo nesëkmingi. Pavyzdþiui, fundamentalaus korupci-
jos Vokietijoje tyrimo metu (W. Vahlenkamp, I. Krauß, 1995) valdinin-
kams buvo uþduodamas klausimas: „Ar Jûs gavote kada nors vienareikšmá
pasiûlymà?”. Prieš pateikdami klausimà tyrinëtojai ásitikino, kad respon-
dentai supranta uþuominà (kalbant apie „vienareikšmá pasiûlymà” omenyje
turimas kyšis). Buvo tikimasi, kad atsakydami á atsargiai suformuluotà
klausimà valdininkai pasakys tiesà. Taèiau paaiškëjo, kad respondentø,
prisipaþástanèiø, jog jiems buvo siûlomas kyšis, nepadaugëjo.

Taigi apklaustøjø rezultatus galima panaudoti tik atsiþvelgiant á tà fak-
tà, kad tikrasis skaièius daug didesnis. Apklausos duomenys rodo, kiek mus
dominanèiø nusikaltimø padaroma maþiausiai. Paklausæ respondentø, ar
jiems teko imti ar duoti kyšá, ir sulaukæ teigiamà atsakymà, suþinome tik
tai, kad korupcijos atvejø yra ne maþiau negu prisipaþinusiøjø. Pavyzdþiui,
jeigu tik apie 3 proc. teisëjø prisipaþásta, kad per pastaruosius 5 metus juos
bandë papirkti, tai nereiškia, kad bandymai papirkti visai nebûdingi mûsø
teismø sistemai. Tiesiog tiek teisëjø pripaþásta, jog tokiø bandymø buvo1.
Neþinome, kiek respondentø korupcijos faktà nuslëpë. Pavyzdþiui, turime
pagrindo manyti, kad teigiamai á šá klausimà atsakë tie valdininkai, kurie
atsisakë paimti kyšá. O tie, kurie siûlomà kyšá paëmë, tikriausiai neprisipa-
þino gavæ toká pasiûlymà.

Taèiau, kaip rodo korupcijos tyrimø patirtis, net ir tokie duomenys gali

                                                     
1 Babachinaitë G. Neteisëti bandymai paveikti teisëjø ir prokurorø darbà Lietuvoje (vik-

timologinis tyrimas) // Jurisprudencija: mokslo darbai.– Vilnius, 2000. T. 20(12). P. 4–15.
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bûti labai svarbûs ir ádomûs nagrinëjant jos paplitimà ir tendencijas mûsø
visuomenëje.

Korupcijos tyrimø patirtis parodë, kad apklausos ypaè tinkamos
„korupcijos diskursams” tirti, t.y. tirti, kà þmonës mano ir kalba apie ko-
rupcijà, kaip supranta jos prieþastis, padarinius, kiek jie apskritai linkæ gal-
voti arba kalbëti apie jà. Tai savo ruoþtu svarbu norint suprasti, kaip þmo-
nës reaguoja á korupcijà ir su ja susijusius reiškinius. Tokie tyrimai ypaè
svarbûs siekiant nustatyti, kiek pati visuomenë linkusi kasdieniame gyve-
nime kreipti dëmesio á korupcijos faktus, pastebëti, aptarti ir galiausiai pa-
smerkti korupcijà (t.y. ar ji „jautri korupcijai”).

Statistikos duomenø apibendrinimas ir korupcijos tyrimas

Ne maþiau problemiškas ir statistikos duomenø apie korupcijà tyrimas.
Jeigu tikëtume nusikalstamumo statistikos duomenimis, galëtume susida-
ryti klaidingà nuomonæ, kad korupcija – labai retas reiškinys.

Iš tikrøjø korupcijos faktai išaiškëja labai retai. Taèiau net ir iškilæ
aikštën jie, palyginti su kitais nusikaltimais, reèiau bûna patvirtinti ir iki-
teisminio bei teisminio tyrimo duomenimis. Štai dël ko nusikalstamumo
statistikos duomenys tik labai netiesiogiai gali parodyti jos tikràsias ten-
dencijas. Jie ne tiek parodo tikrà skaièiø bei nusikalstamumo tendencijas,
kiek suinteresuotø asmenø elgesá, jø polinká spræsti korupcijos problemas
remiantis arba nesiremiant kriminaline teise.

Vokieèiø tyrinëtojo W. Vahlenkampo teigimu, privataus verslo atstovai
daþnai susiduria su korupcijos atvejais savo ámonëse. Taèiau jie labai neno-
riai dël to kreipiasi á kriminalinës justicijos institucijas ir pateikia pareiški-
mus. Beveik visada stengiamasi atsikratyti nuo korumpuoto darbuotojo
„tyliai”, neatkreipiant policijos arba prokuratûros dëmesio. Taip daroma ir
norint apsaugoti savo ámonës reputacijà, ir stengiantis išvengti oficialaus
tyrimo, reikalaujanèio vadovo dëmesio, ir bijant, kad tardymas palies ir
kitas ámonës veiklos sritis1.

Aišku, kad korupcijos statistika privaèiame verslo srityje parodys, kiek
bûna atvejø, kai darbdavys vis dëlto kreipiasi á policijà.

Taigi statistikos duomenys apie korupcijà daugiau atspindi tiek teisët-
varkos institucijø, tiek kitø asmenø, naudojanèiø baudþiamosios teisës ko-
vos su korupcija priemones, aktyvumà.

Kad panaudotume tuos duomenis korupcijos tendencijoms tirti, turime:

                                                     
1 Vahlenkamp W., Krauß I. Korruption – hinnehmen oder handeln? – Wiesbaden Bun-

deskriminalamt, 1995. S. 50-51.
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1. Daryti „nuolatiniø santykiø” prielaidà, t.y. turëti pagrindà tikëti, kad
santykis tarp korupcijos tikrojo lygio ir jos dalies, patekusios á kriminalinës
justicijos akiratá, yra gana pastovus.

Ši prielaida nepasitvirtina, jeigu vyksta staigûs pokyèiai kriminalinëje
politikoje, jeigu kova su korupcija vyksta „kampanijø” forma ir „þiaurias
akcijas” pakeièia liberalumo laikotarpiai, jeigu naujø, su korupcija kovo-
janèiø ástaigø vadovø atëjimas ir su tuo susijæs „naujos šluotos efektas” lai-
kinai suaktyvina šiø institucijø veiklà.

2. Þinoti, kad statistiniø korupcijos duomenø tyrimas teikia mums tie-
sioginæ informacijà tik apie tuos korupcijos atvejus, kurie tampa þinomi
kriminalinës justicijos institucijoms. Ši korupcijos dalis gali gerokai skirtis
nuo neišaiškinamos korupcijos. Tarkime, gali bûti, kad ta neišaiškinama
dalis – tai profesionaliausiai vykdoma korupcija, o á kriminalinës justicijos
institucijø akiratá papuola nelabai atsargiai ir „kvalifikuotai” vykdoma ko-
rupcija. Dël to oficialios statistikos tyrimas gali suteikti mums svarbios ir
ádomios informacijos tik tuo atveju, jeigu gerai þinome, kokie bûtent atve-
jai daþniausiai patenka á šiø institucijø akiratá. Taèiau statistikos duomenø
apie korupcijà tyrimas suteikia mums svarbios, ádomios ir patikimos infor-
macijos kitu klausimu – apie kriminalinæ justicijà ir jos veiklà kovojant su
korupcija.

Iš oficialios statistikos duomenø galime suþinoti, kiek bylø iškeliama,
kaip vyksta tø bylø tolesnis tyrimas, nuo kokiø teisiniø ir neteisiniø dalykø
priklauso sprendimai byloje ir t.t.

Ekspertø apklausa

Tai svarbiausias ir produktyviausias korupcijos tyrimo metodas. Eks-
pertai šiuo atveju – tai þmonës, kurie dël savo socialinës padëties apie ko-
rupcijà gali pasakyti daugiausia.

Tarkime, smulkus arba vidutinis verslininkas, priverstas duoti kyšá, kad
bûtø pratæsta licencija, vargu ar apie tai pasakys apklausos metu. Taèiau jis
gali išdëstyti, kaip gaunama ar pratæsiama licencija jo verslo šakoje apskri-
tai. Mat jis bendrauja su kitais tokiais pat verslininkais, turi tarp jø draugø.
Bûtent jie ir informuoja já, kaip gaunamos licencijos. Ekspertas gali bûti
advokatas, kuris gina verslininkus ávairiausiose bylose. Daþnai verslininkai
gana atvirai dësto savo problemas. Ekspertu gali bûti ir prokuratûros tar-
dytojas, kuris mato daug daugiau, negu sugeba árodyti.

Lygiai taip pat valdininkas, pats niekada neimantis kyšio, gali þinoti la-
bai daug apie tai, kiek kyšiø ima kiti valdininkai. Jis tai gali þinoti ne tik iš
pokalbiø. Jis mato, kaip sprendþiami klausimai, kam iš jo kolegø paveda-
mos „slidþios” bylos. Jis mato, kad problemas, kuriø neišsprendþia vieni
klientai, lengvai išsprendþia kiti, ir mato, kas yra tie klientai.
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Ypaè daug gali pasakyti ekspertai tuo atveju, kai korupcija yra susijusi
su tam tikrais nusistovëjusiais paproèiais, taip pat kai ji tampa vadinamàja
sistemine korupcija. Tai reiškia, kad kyšininkavimas, nepotizmas tapo tam
tikros institucijos veiklos dalimi.

Nieko nuostabaus, kad didþiausi ir svarbiausi korupcijos tyrimai atlie-
kami taikant bûtent šá metodà.

Þinomiausias iš jø yra tarptautinis 49 šaliø tyrimas, kuris rëmësi ávairiø
šaliø 225 ekspertø apklausa1. Kartu ekspertø apklausa, kaip korupcijos ty-
rimo metodas, irgi turi savo apribojimus. Mat ekspertø suteikiami duome-
nys priklauso nuo kiekvieno atskiro eksperto „gyvenimiškos filosofijos”.
Pavyzdþiui, tai, kà vienas traktuoja kaip áprastà „dovanà”, „normaliø santy-
kiø palaikymà”, kitam yra aiški korupcija.

Ekspertø subjektyvizmas ypaè sustiprëja, kai nuo klausimø, kas vyksta,
pereinama prie klausimø, kà reikia daryti, kokie kovos su korupcija meto-
dai yra veiksmingiausi.

Dël to taikydami šá metodà turime remtis skirtingø ekspertø nuomonë-
mis ir atkurti bendrà korupcijos vaizdà. Tas bendras vaizdas gali nesutapti
në su vieno eksperto liudijimais, taèiau jis yra visø tø liudijimø integracija,
apima ávairiausiø ekspertø nuomoniø esminius bruoþus. Tokius apiben-
drintus vaizdus þinomas vokieèiø sociologas M. Vëberis pavadino „idealiais
tipais”. Tai socialinio reiškinio apibendrintas vaizdas. Jis gali nesutapti në
su vienu konkreèiu atveju, taèiau yra jø apibendrinimas.

Korupcijos skandalai ir jø analizë

Kaip išsiverþæs ugnikalnis išneša á þemës paviršiø tai, kas paprastai pa-
slëpta giliai jos gelmëse, taip korupcijos skandalai iškelia faktus, santykius,
veiklos metodus, aplinkybes, paproèius, apie kuriuos plaèioji visuomenë
neþino. Todël korupcijos skandalø tyrimas – vienas svarbiausiø korupcijos
tyrimo bûdø2.

Korupcijos skandalø tyrimas sudaro kokybinio tyrimo pagrindà. Jis lei-
dþia geriau susipaþinti su korupcijos formomis, metodais, nusikalstamos
veiklos slëpimo bûdais.

Negalime reikalauti, kad tokie tyrimai bûtø labai reprezentatyvûs. Ko-
rupcijos skandalai daugiau apibûdina reiškinius, kurie vyksta ganëtinai
aukštuose visuomenës sluoksniuose. Mat aukšta socialinë padëtis sudaro
itin plaèias korupcijos galimybes. Aukšto rango pareigûnas, turintis savo
                                                     

1 Hubert I. Public Corruption in Europe: a Sketch of the Problem. The XVIth World
congress of the International Political Science association. – Berlin, 1994.

2 Noack P. Korruption – die andere Seite der Macht. – München, 1985; Pippi G. G. Ver-
waltungsskandale – zur Korruption in der offentlichen Verwaltung // Aus Politik und Zeitges-
chichte. Beilage zur Wochenzeitschrift „Das Parlament”. 1990. S. 283-294.
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rankose didelæ valdþià, disponuojantis milþiniškomis lëšomis, gali nepaly-
ginti lengviau negu bet kas kitas panaudoti tai savo asmeniniams tikslams.
Toks pareigûnas susiduria su itin didele korupcijos pagunda. Jis turi atsi-
dëkoti þmonëms, kurie padëjo jam pasiekti aukštas pareigas, jis turi
„suinteresuoti” tuos, kurie já palaiko. Pagaliau aukštos pareigos reikalavo
nemaþø pastangø, pasiaukojimo, todël pareigûnas gali bûti ásitikinæs, jog
pasiektas postas turi „atsidëkoti” jam uþ pastangas.

Aukštos pareigos daþnai leidþia pasijusti nebaudþiamam. Visuomenës
piramidës viršûnëje esantis pareigûnas aiškiai ásivaizduoja kovos su korup-
cija mechanizmus, visus jø trûkumus ir problemas. Jis aiškiai mato, kiek
daug korupcijos atvejø lieka nepastebëta, o kaltininkai nenubausti. Þmo-
nës, nuo kuriø priklauso korupcijos nusikaltimø išaiškinimas, tiesiogiai ar-
ba netiesiogiai yra jam pavaldûs.

Taigi jëgos, stumianèios aukšto rango pareigûnà á korupcijà, yra labai
stiprios. Jø visuma neretai verèia nusiþengti net ir aukštos moralës parei-
gûnus. Kartu tokie pareigûnai atkreipia ypaè didelá visuomenës, þiniasklai-
dos bei þemesnio rango kolegø dëmesá – nepatenkintø pavaldiniø, áveiktø ir
atpildo siekianèiø konkurentø dëmesá. Nemaþai þmoniø lengviau susitaiko
su savo trûkumais, jeigu ásitikina, kad visuomenës viršûnës irgi nuodëmin-
gos. Visa tai ir lemia nuolatiná dëmesá ir pasirengimà demaskuoti aukšto
rango pareigûnà.

Taigi korupcijos skandalø analizë daugiausiai pasako apie aukštø vi-
suomenës sluoksniø korupcijà. Taèiau daugelis korupcijos skandalø tyrëjø
linkæ pabrëþti, kad bûtent tokie korupcijos atvejai geriausiai parodo tipi-
nius korupcijos santykius. Tai, kas vyksta visuomenës apaèioje, tik pakar-
toja tai, kas vyksta jos viršûnëse.

Bylø anketavimas

Bylø anketavimas yra vienas iš svarbiausiø baudþiamosios teisës ir kri-
minologijos metodø.

Pabrëþiama, kad jis suteikia mums procesiškai patikrintos ir dël to pati-
kimesnës, palyginti, pavyzdþiui, su apklausos duomenimis, informacijos.
Taèiau tiriant korupcijos reiškinius šis metodas taikomas retai. Pasitaiko,
kad planuojant platø korupcijos tyrimà numatoma bylas anketuoti, bet vë-
liau tai daryti atsisakoma. Galima nurodyti dvi atsisakymo prieþastis:

1. Korupcijos bylø yra nedaug ir dël to jø analizë nepateikia reprezen-
tatyvaus reiškinio vaizdo.

2. Tardymo metu korupcijos bylose susiduriama su dideliais árodinëji-
mo sunkumais. Neretai iš gausybës korupcijos epizodø didþiausia
dalis lieka neárodyta. Taigi daþniausiai išaiškinami paprasèiausi, aki-
vaizdþiausi atvejai.
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Tuo tarpu korupcijos branduolá kaip tik ir sudaro tie sudëtingiausi,
komplikuoti sisteminës korupcijos reiškiniai.

Taigi korupcija yra ypatingas tyrimo objektas. Tiriant jà pirmiausia bû-
na problemiška gauti patikimø duomenø. Metodai, plaèiai taikomi tiriant
kitus nusikaltimus, èia maþai efektyvûs.

Svarbiausià reikšmæ tiriant korupcijà vaidina tokie metodai kaip eks-
pertø apklausa, kokybinë atskirø, akivaizdþiausiø korupcijos atvejø analizë
(korupcijos skandalø tyrimai). Kiti metodai – statistinë kriminalinës justi-
cijos duomenø analizë, viktimologinës apklausos, bylø analizë ir kt. – vaidi-
na nors ir svarbø, taèiau pagalbiná vaidmená. Jie leidþia patikslinti, papildyti
ir patikrinti korupcijos formas, detales.

Dël visø šiø prieþasèiø korupcija šiuo metu daugiausia tiriama kokybi-
nës analizës metodais. Neturima patikimø duomenø apie korupcijos papli-
timà, daþnai bûna problemiška ávertinti vienø ar kitø veiksniø poveiká jai
arba tiksliau – nustatyti korupcijos padaromà materialinæ bei kitokià þalà.
Taèiau atlikti tyrimai leidþia susidaryti daug aiškesná negu prieš dešimtá
metø korupcijos vaizdà. Geriau ásivaizduojame jos veikimo mechanizmus
bei apraiškas. Daug išsamesnës yra mûsø þinios apie reiškinius, kuriuos
sukelia korupcija ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai yra su ja susijæ.

Taigi korupcija – tai ne pavienis reiškinys, o sudëtinga reiškiniø sistema.
Tos reiškiniø visumos bei jø ryšiø aprašymas dabartiniams korupcijos tyri-
mams yra labai svarbus. Nepaisant visø nacionaliniø ypatybiø korupcijos
reiškiniø visuma, jø ryšiai, esminiai bruoþai skirtingose šalyse yra bendri.
Siekiant atskleisti bendrus, ávairioms šalims bûdingus korupcijos bruoþus
svarbu korupcijos tyrimus apibendrinti. Tai savo ruoþtu suteiktø galimybæ
tiksliau ištirti jos ypatumus Lietuvoje.

4. Korupcijos pasireiðkimas, atpaþinimas,
diagnostika. Korupcijos indeksai

Apibendrinant ávairiausius korupcijos tyrimø rezultatus galima išskirti
tris þiniø apie korupcijà sritis:

– korupcijos pasireiškimà, atpaþinimà, diagnostikà (korupcijos poþy-
miø problema);

– jos prieþastis (vadinamoji priemoniø katalogo problema);
– socialinius ir kitus padarinius (korupcijos padariniø problema).
Panagrinëkime kiekvienà iš šiø srièiø.
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Korupcija – vienas iš labiausiai slepiamø reiškiniø. Kyšiai duodami
kruopšèiai uþdarius duris ir patikrinus, ar nëra nepageidaujamø liudininkø.
Ástatymui ir valstybës interesams prieštaraujantys sandëriai sudaromi be
liudininkø. Tam tikroje institucijoje atsiradus sisteminei korupcijai, kai
korupciniai santykiai nusistovi, korumpuoti tarnautojai pradeda vienas kità
slëpti.

Aišku, kad tiek teisëtvarkos institucijoms, tiek visuomenei labai svarbu
sugebëti pagal išorinius poþymius nustatyti, kad tam tikroje institucijoje
palaikomi korupciniai santykiai.

Teisëtvarkos institucijoms svarbu tiksliai nustatyti, kur labiausiai reika-
lingos kovos su korupcija priemonës. Verslo atstovams visa tai svarbu nu-
statant savo partneriø patikimumà, visuomenei – sprendþiant, kokià partijà
ar judëjimà reikia palaikyti.

Korupcijà tirti pradëta neseniai. Taèiau per palyginti neilgà laikotarpá
buvo pateikta dešimtys išoriniø korupcijos poþymiø bei jø sistemø.

Remdamiesi JAV, Didþiosios Britanijos, Vokietijos ir kitø šaliø tyrimais
pabandëme apibendrinti ir susisteminti autoriø nurodomus korupcijos po-
þymius1.

Sisteminës korupcijos indeksai

Santykiai su kitomis institucijomis

1. Nepaaiškinami esminiai nukrypimai nuo „normalaus” elgesio ben-
dradarbiaujant su kitomis institucijomis. Pavyzdþiui, paskelbus konkursà iš
visø pateiktø konkursiniø pasiûlymø pasirenkamas aiškiai ne pats geriau-

                                                     
1 Korupcijos poþymiai apibendrinti remiantis šiais darbais: Anonymus: Korruption in

Österreich // Wirtschaftskriminalität 8. 1994. S. 135-137; Bracey D. H., Bernacnoni P. Die
Bestechung von ausländischen Beamten nach schweizerischen Straf– und Rechtshilferecht
zwischen EG–Recht und neuen Antikorruptionsstatsvertragen. Überarbeitete Fassung eines
Vortrages. The V. International Anti–Corruption Conference. – Amsterdam, 1992; Botsko C.
A. und Wells R. Government Whistleblowers // FBI Law Enforcement Bulletin. 7. 94. S. 17;
van Duyne P. C. Corruption – Social–Psychological Opportunities for Organized Crime. Un-
veröffentlichtes Papier der European Documentation & Research Network on Cross–Border
Crime. 1994; Fehervary J. Wirtschaftskriminalität und Korruption in Österreich. Beitrage zur
Gesellschaftswissenschaftlichen Forschung // Liebl K. (Hg.): Internationale Forschungsergeb-
nisse auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität, Pfaffenweiler. 1987. S. 95; Müller O. F. Die
strafrechtliche Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Österreich // Recht und Politik 3.
1984. S. 140-148; OECD Member Governments Recommend Action to Counter Illicit Pay-
ments in International Business Transactions, Supplement to Transparency International–
Newsletter. September 1994; United Nations: Corruption in Government, Report of an
International Seminar. Den Haag/NL, 1989; United Nations: Practical Measures Against
Corruption. Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment
of Offenders, Havana/Cuba, 1990.
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sias. Privati ámonë atmeta gerus pasiûlymus ir priima abejotinà. Su partne-
riais bendradarbiaujama nepaisant, kad tas bendradarbiavimas nenaudin-
gas ir kad yra kitø geresniø partneriø, ir t.t.

2. Vengiama áforminti santykius su kitomis institucijomis. Bendradar-
biaujama remiantis vien þodiniais susitarimais. Net ir ástatymo reikalauja-
ma dokumentacija sutvarkoma vëliau. Ši dokumentacija nëra tikras ben-
dradarbiavimo pagrindas. Ji rengiama tik tikrinanèioms ástaigoms.

3. Nutiesiami „personaliniai tiltai” tarp ástaigø. Tam tikri asmenys dirba
ir uþsakanèioje, ir uþsakymà vykdanèioje institucijoje. Tie patys „tiltai” gali
bûti pagrásti giminyste arba artima draugyste. Ta pati átakinga šeima arba
artimai draugaujanèiø þmoniø grupë turi „savo þmoniø” ir vienoje, ir kitoje
institucijoje.

Santykiai institucijos viduje

1. Formalus ir neformalus ástaigos gyvenimas labai skiriasi. Formaliai,
oficialiai pagal institucijoje veikianèius norminius aktus turi bûti elgiamasi
vienaip, taèiau iš tikrøjø viskas daroma kitaip. Institucijos veikla dviguba:
viena veikla vaizduojama, kita plëtojama iš tikrøjø.

2. Priešinamasi naujø þmoniø atëjimui.
3. Priimant naujà þmogø daugiausia dëmesio kreipiama ne á profesinius

jo sugebëjimus, o á tai, kiek já paþásta institucijos arba padalinio darbuoto-
jai, kiek jis sugeba „sugyventi” kolektyve. Priešinamasi darbuotojams, kurie
yra þinomi kaip „idëjiniai”.

4. Bûdingas materialiniø vertybiø perdavimo, inventorizacijos ir pan.
neskaidrumas. Kiekvienà kartà dalyvauja tie patys þmonës, priešinamasi jø
pakeitimui kitais. Tie þmonës ágyja „nepakeièiamøjø” statusà. Jeigu tie
„nuolatiniai” negali, minëtos operacijos tiesiog neatliekamos.

5. Vengiama oficialiø procedûrø. Institucijoje yra atsakingø darbuotojø,
kurie vengia išeiti atostogø, išvaþiuoti ilgesniam laikui, kai iškyla bûtinybë
oficialiai perduoti materialines vertybes, apskaità ir kt.

6. Susiformuoja giminystës, kilmës ar panašaus pobûdþio grupës.
7. Darbuotojai per daug priklausomi nuo tam tikro asmens, daþniausiai

vadovo. Šis bet kokio nepaklusnumo arba nepasitenkinimo atveju gali dar-
buotojà lengvai atleisti.

8. Firmoje arba ástaigoje yra asmenø, kurie gyvena aiškiai ne pagal savo
pajamas. Yra þmoniø, turinèiø asmeniniø silpnybiø (vartoja narkotikus,
piktnaudþiauja alkoholiniais gërimais), kuriems reikia daug pinigø ir arti-
miausiø þmoniø (ástaigos arba ámonës darbuotojø) tylaus pritarimo.

9. Ástaigoje yra þmoniø, kurie nekontroliuojamai, savo nuoþiûra naudo-
jasi ástaigos transporto priemonëmis, jos turtu, gali duoti darbuotojams
asmeninius pavedimus ir pan.
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10. Tam tikri darbuotojai arba padaliniai „išeina iš kontrolës zonos”.
Tokie gali bûti tam tikros ástaigos arba ámonës statybos padaliniai, kurie
gyvena savo gyvenimà ir kuriø veiklos subtilybiø pagrindinë ástaiga nelabai
þino.

Visus korupcijos poþymius galima suskirstyti á aktyvius ir pasyvius.
Aktyviais galime vadinti tam tikrà veiklà, kuri normaliomis sàlygomis, t.y.
kai organizacijoje korupcija neegzistuoja arba bent ji nëra itin aktyvi. Tuo
tarpu pasyviais vadinami poþymiai, kai nevyksta to, kas tikriausiai turëtø
vykti, jeigu korupcijos nebûtø1.

Beveik visi indeksai atkreipia mûsø dëmesá á kaþkokius reiškinius, kuriø
prieþastis nëra þinoma, taèiau vienas iš tikëtinø paaiškinimø yra korum-
puoti santykiai. Vokieèiø tyrinëtojas W. Vahlenkampas taip apibûdina ko-
rupcijos indeksus: korupcijos poþymiai esti ypaè aiškûs, kai elgesys pakinta,
kai staigiai keièiama nuomonë, kai priimami nesuprantami sprendimai2.

5. Mokymas apie korupcijos prieþastis ir
kovos su ja priemonës

Korupcijos mokslinio tyrimo istorija dar visai trumpa. Todël nenuosta-
bu, kad dar nesukurtos specialios biologinës, psichologinës, socialinës te-
orijos, šiø teorijø sistema.

Taèiau jau dabar egzistuoja skirtingi poþiûriai á korupcijà ir pirmiausia á
jos prieþastis. Svarbiausias korupcijos prieþastis skirtingø poþiûriø atstovai
tiria labai kruopšèiai.

Pagrásdami savo teiginius skirtingø poþiûriø atstovai daþniausiai remiasi
skirtingomis kriminologinëmis teorijomis. Ávairûs poþiûriai á korupcijà ski-
riasi pagal tai, kokiomis bûtent kriminologijos teorijomis vadovaujamasi
aiškinant korupcijos reiškinius. Daþnai korupcijos reiškinius bandoma pa-
aiškinti kartu su kitais panašiais reiškiniais (organizuotu nusikalstamumu,
„baltøjø apykakliø” nusikaltimais ir kt.). Pagaliau kiekvienas poþiûris siûlo
kitokias kovos su korupcija priemones.

Ekonominës teorijos (S. Rose–Ackerman)

                                                     
1 Vahlenkamp W., Knauß I. Korruption– hinnehmen oder handeln? 1995. S. 340.
2 Ten pat. S. 341.
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S. Rose–Ackerman yra ekonomistë ir savo korupcijos tyrimus apibûdi-
na kaip priklausanèius politinei ekonomijai. Jos tikslas – ne tiek ištirti tikrø
nusikaltëliø elgesá, kiek sukurti ekonominá tokio elgesio modelá. Tai turëtø
bûti modelis, panašus á pirkëjo arba verslininko elgesio ekonominius mo-
delius.

Sudëtinës tokio modelio dalys yra:
1. Jo parametrø visuma. Tai individo arba situacijos bruoþai, kurie turi

átakos individo sprendimui pirkti ar nepirkti prekæ, investuoti ar neinves-
tuoti, padaryti ar nepadaryti su korupcija susijusá nusikaltimà. Tie bruoþai
(vadinami nepriklausomais kintamaisiais) atrenkami remiantis patirtimi,
tyrimø rezultatais.

2. Prognozuojamas dydis. Tai reiškinys, kurá bandoma numatyti atsiþvel-
giant á minëtø nepriklausomø bruoþø visumà. Paprastai ekonominiai mo-
deliai panaudojami pirkëjo arba verslininko elgesiui numatyti (bus ar nebus
priimtas sprendimas investuoti, kà nors pirkti ir pan.). Korupcijos atveju šis
prognozuojamas poelgis – tai valdininko sprendimas padaryti su korupcija
susijusá nusikaltimà.

3. Racionalumo prielaida. Priimamas postulatas, kad individai, kuriø el-
gesá aprašo modelis, elgiasi racionaliai. Turima omenyje ne tik tai, kad jie
nëra beproèiai arba silpnaproèiai. Vadovaujamasi prielaida, kad jie elgiasi
kaip verslininkai: priimdami svarbø verslo sprendimà visapusiškai ap-
svarsto kiekvieno savo sprendimo pliusus ir minusus, kruopšèiai pasveria
juos ir priima naudingiausià. Aišku, kasdieniame gyvenime þmonës toli
graþu ne visada elgiasi racionaliai. Taèiau modeliø autoriai tiki, kad jie
bent siekia taip elgtis, kad tai – normalus elgesys.

4. Visø minëtø parametrø pagrindu sudaromas matematinis modelis,
kuris matematikos priemonëmis atspindi ryšius tarp atrinktø parametrø.
Tas modelis daþniausiai esti formulës (lygties) pavidalo. Pavyzdþiui, kad
atsakytume á klausimà, ar didelë tikimybë, jog valdininkas Petrauskas tam
tikroje situacijoje paims kyšá, turime árašyti á formulæ visus reikiamus skai-
èius ir apskaièiuoti. Taikydami formulæ praktiniame gyvenime ir bandyda-
mi atspëti potencialiø kyšininkø elgesá galime patikrinti, kiek ta formulë
teisinga, kiek gerai ji leidþia numatyti su korupcija susijusius valdininkø
sprendimus.

Apþvelgusi korupcijos tyrimø rezultatus S. Rose–Ackerman atrinko
apie dvidešimt parametrø.

Tai pirmiausia nusikaltimo pelnas ir rizika. Tyrëja rëmësi prielaida, kad
kuo didesnë siûlomo kyšio vertë, tuo didesnë tikimybë, jog valdininkas já
paims. Antrasis parametras yra rizika – tikimybë, jog nusikaltimas bus iš-
aiškintas. Tyrëja rëmësi prielaida, kad kuo, potencialaus kyšininko nuomo-
ne, didesnë yra rizika, tuo maþesnë tikimybë, kad jis paims kyšá. Tokio
santykio matematinë išraiška – atvirkštinis proporcingumas:
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Kyšio paëmimo tikimybë = kyšio vertë / nusikaltimo išaiškinimo rizika.

Tai pats paprasèiausias modelis. Taèiau rizikos reikšmë priklauso ir nuo
to, kà valdininkas praras, jeigu jo nusiþengimas bus išaiškintas.

Sakykime, išaiškinus kyšio paëmimà daþniausiai prarandamos atsakin-
gos pareigos. Racionaliai màstanèiam valdininkui svarbu, kiek maþiau jis
uþdirbs, jeigu išaiškëjus korupcijai jam teks pereiti á maþiau mokamà dar-
bà.

Á modelá átraukiamas dar vienas parametras, t.y. skirtumas tarp to, kiek
jis uþdirba dabar ir kiek uþdirbs naujoje vietoje. Kuo didesnë yra rizikos
kaina, tuo maþesnë tikimybë, jog valdininkas paims kyšá.

Kyšio paëmimo formulë tampa sudëtingesnë:

Kyšio paëmimo tikimybë = kyšio dydis / (išaiškinimo tikimybë × (dabarti-
nis atlyginimas – atlyginimas maþiau mokamoje vietoje)).

Matome, kad formulë atspindi jau penkiø veiksniø santykius. Taèiau yra
nemaþai kitø veiksniø, nuo kuriø priklauso tikimybë, kad kyšis bus paimtas.
Pavyzdþiui, kyšio dydis (kyšio pasiûla) priklauso nuo to, kiek didelë yra
„konkurencija”.

Viena yra, jeigu valdininkas, galintis priimti kyšá siûlanèiam asmeniui
reikiamà sprendimà, yra monopolistas – vienintelis korumpuotos paslaugos
teikëjas. Jis vienas siûlo „prekæ” ir vienas diktuoja kainas. Jeigu tà patá
sprendimà gali priimti ir kiti valdininkai, tarp jø atsiranda konkurencija.
Kyšá gaus tas, kuris prašys maþiausiai. Lygiai taip pat svarbu, ar valdininkas
priima galutiná sprendimà, ar tà sprendimà turi patvirtinti kitas valdininkas.
Pirmuoju atveju valdininkas gali pretenduoti á visà korumpuotos paslaugos
pelnà. Antruoju atveju pelnà pirmasis ir antrasis (patvirtinantis) valdinin-
kai pasidalins. Ir vienas, ir kitas korumpuotas valdininkas parduoda tik sa-
vo korumpuotos paslaugos dalá. Aišku, šiuo atveju kiekvienam iš valdinin-
kø jø korumpuoto „verslo” sàlygos pablogëja ir pelnas maþëja.

Tarkime, verslininkui labai reikalingas tam tikras finansø arba ûkio mi-
nisterijos sprendimas. Jis pasirengæs sumokëti uþ tai tam tikrà sumà. Taigi
pirmuoju atveju (valdininkas yra monopolistas) visa suma atiteks jam vie-
nam, o antruoju atveju (vienas valdininkas uþ kyšá priima reikiamà spren-
dimà, o kitas patvirtina já) dalis sumos atiteks sprendimà priimanèiam, kita
dalis – já patvirtinanèiam valdininkui. Suprantama, ir vienas, ir kitas valdi-
ninkas gauna maþesná pelnà, nors rizikos kaina nesikeièia. Aišku, kad kyšio
paëmimo tikimybë maþës.
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Ekonominis poþiûris á korupcijà ir kovos
su ja priemonës

Dauguma jø skirtos tam, kad sumaþintø korupcijos „pelnà” ir padidintø
jos „kainà”.

Svarbiausia iš ekonominës teorijos išplaukianti rekomendacija – tai vie-
šojo administravimo privatizavimas. Korupcija dël to ir pelninga, kad val-
dininkas turi teisæ valstybës vardu tam tikrà dalykà leisti arba neleisti. Ta-
èiau privaèios ámonës savininko papirkti neámanoma. Nepavyks, pavyz-
dþiui, uþ kyšá paskatinti parduotuvës savininkà parduoti prekæ maþesne
kaina. Mat savininkas pats nukentës dël to, kad kaina per þema. Kitas rei-
kalas – valstybës nuosavybë. Valstybinës parduotuvës valdytojas kyšá ásidës
sau á kišenæ, o nuostolius dël per maþø kainø patirs valstybë. Korupcija
tokiais atvejais yra kaina, kurià visuomenë moka uþ atsisakymà privatizuoti
tam tikrà gyvenimo sritá.

Taigi privatizavimas šiuo atveju – geriausias vaistas nuo korupcijos.
Dar vienas pavyzdys. Atsisakius patikëti rinkos mechanizmams alkoho-

liniø gërimø kainà tenka riboti jø importà. Tai automatiškai skatina nusi-
kalstamà verslà – kontrabandà, kyšininkavimà bei kitus su korupcija susiju-
sius nusikaltimus. Taigi korupcija – tai nepakankamo valstybinio sektoriaus
privatizavimo padarinys. Suprantama, prieš pradedant kovà su ja reikia
tiksliai ávertinti, ar nevertëtø privatizuoti atitinkamà gyvenimo sritá ir taip
panaikinti paèià korupcijos galimybæ.

Gali paaiškëti, kad tam tikrø sprendimø „debiurokratizavimas” iš karto
ir iš esmës išsprendþia korupcijos problemà. S. Rose–Ackerman pateikia
áspûdingø pavyzdþiø, rodanèiø, kaip administraciniø kliûèiø panaikinimas iš
karto panaikina ir paèià korupcijà1.

Kita svarbi kovos su korupcija kryptis – didinti rizikos kainà korum-
puotam valdininkui. Tai gali bûti ágyvendinama didinant atlyginimus valdi-
ninkams, priimantiems svarbius sprendimus, bei apribojant teisæ dirbti ge-
rai mokamà darbà išaiškëjus korupcijos faktams.

Didëjant korumpuoto elgesio rizikai labai svarbios visos vadinamojo
„permatomumo” uþtikrinimo priemonës (jas aptarsime smulkiau). Kuo
maþiau sprendimø priimama viešai, visiems matant, kuo aiškesni yra kiek-
vieno sprendimo motyvai ir pagrindai, tuo sunkiau net ir labiausiai korum-
puotam valdininkui priimti korumpuotà sprendimà.

                                                     
1 Rose–Ackerman S. Valstybinë kovos su korupcija reforma. Skaidrumas, konkurencija ir

privatizacija. Tarptautinis seminaras „Korupcija. Tyrimas, persiekiojimas ir prevencija”. –
Vilnius, 1998. P. 6.
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Ekonominis poþiûris á korupcijà ir kovos su ja kaina

Kartu ekonominio poþiûrio šalininkai kelia ir kità klausimà – ar visada
su korupcija verta kovoti. Pasak jø, tai ekonominis klausimas ir kovoti su
šiuo reiškiniu verta tik tuo atveju, jeigu kovos su korupcija priemoniø išlai-
dos yra maþesnës nei patiriami nuostoliai. Taip yra dël daugelio prieþasèiø.

Korupcijos sunaikinti neámanoma. Daugiausia, ko galima tikëtis, tai
sumaþinti jos paplitimà iki pakenèiamo lygio. Taigi reikia aiškiai atsakyti á
klausimà, koks gi tas pakenèiamas lygis. Korupcijos ir kovos su ja kainø
palyginimas yra vienas iš svarbiø kriterijø tam lygiui nustatyti. Jeigu kovos
su korupcija priemonës kainuoja labai daug, o jø poveikis nëra itin didelis,
tai gali bûti, kad geriau susitaikyti su tam tikru korupcijos lygiu.

Korupcijà sukelianèiø veiksniø sàveika

Svarbus ekonominiø korupcijos tyrimø pranašumas yra tas, jog jie nag-
rinëja korupcijà sukelianèiø veiksniø ryšá. Tas ryšys parodomas korupcijos
formulëmis, matematiniais veiksmais. Sakykime, atlyginimø didinimas pa-
didina skirtumà tarp to, kà valdininkas uþdirba dabar, ir to, kà jis uþdirbs
netekæs savo vietos. Taigi didinant atlyginimus nusikalstamumas turëtø
maþëti. Taèiau tai skatina já imti didesnius kyšius. Padidëjus rizikos kainai
padidëja ir korumpuoto sprendimo kaina.

Jeigu valdininkas yra monopolistas (sprendimà gali priimti tik jis vie-
nas), o interesantams šis sprendimas labai svarbus, tai interesantai bus tie-
siog priversti mokëti didesnius kyšius. Dël to kyšininkavimas padidës.

Taigi to ar kito veiksnio vaidmuo, tos ar kitos antikorupcinës priemonës
veiksnumas priklauso ne tik nuo jos paèios, bet ir nuo jos santykio su kito-
mis priemonëmis. Ekonominë teorija parodo, kaip šá santyká ištirti.

Ekonominio poþiûrio á korupcijà reikšmë

Nëra abejoniø, kad ekonominis poþiûris ir ekonominis modeliavimas
labai svarbus paaiškinant korupcijà. Svarbiausia – tai supratimas, kad ko-
rupcija yra áprastas normaliø valdininkø elgesys. Jis skatinamas tø paèiø
motyvø, kurie skatina já dirbti – noras uþdirbti kuo daugiau pinigø, turëti
átakà, daryti paslaugas svarbiems þmonëms ir pan. Tai verèia atidþiau iš-
nagrinëti sàlygas, kurios natûraliai gimdo korupcijà.

Tyrimai átikinamai parodë, kad norint suprasti korupcijà reikia ištirti jà
lemianèiø veiksniø sàveikà, nes priklausomai nuo jos tø veiksniø poveikis
gali bûti gana skirtingas.
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Organizacinë teorija. Korupcija ir tarnybinës kontrolës trûkumas

Šio poþiûrio šalininkai mano, kad korupcija dësningai atsiranda visada,
kai stokojama geros valdininkø sprendimø kontrolës. Dël tokio teiginio
nesiginèytø në vienas vadovas. Nuo seniausiø laikø buvo stengiamasi kon-
troliuoti valdininkus, išaiškinti ir grieþtai bausti tuos, kurie bando pasinau-
doti tarnybine padëtimi savo savanaudiškiems tikslams pasiekti. Tam tiks-
lui buvo kuriamos ávairiausios kontroliuojanèios instancijos. Taèiau jø na-
riai patys piktnaudþiaudavo turima padëtimi. Dël to prireikdavo juos kon-
troliuoti. Vëliau dël tos paèios prieþasties tekdavo kontroliuoti kontrolieriø
kontrolierius. Buvo tikimasi pagaliau sukurti „dorà” kontrolës instancijà,
kuri kontroliuotø kitus, o jos paèios kontroliuoti nereikëtø. Šio poþiûrio
šalininkai pabandë atsakyti, kodël valdininko sprendimus bûna taip sunku
kontroliuoti ir kas yra tas „doras” kontrolierius.

Valdininko sprendimà sunku kontroliuoti visø pirma dël to, kad jis labai
sudëtingas.

Spæsdamas kokià nors problemà jis turi pirmiausiai ištirti paèià proble-
mà ir su ja susijusias aplinkybes. Be to, jis turi atsiþvelgti ir á savo tarnybi-
nes instrukcijas, ir á ástaigos vykdomà politikà. Abu veiksniai gali bûti svar-
bûs priimant sprendimà.

Vadinasi tam, kad suprastume, kodël bûtent toks, o ne kitoks sprendi-
mas priimtas, turime þinoti kiekvienà iš tø veiksniø. Maþa to, reikia þinoti,
kokià reikšmæ turëjo kiekvienas veiksnys ar kiekviena aplinkybë. Jeigu nors
vienas iš tø veiksniø mums neþinomas, nesuprasime, kodël priimtas bûtent
toks sprendimas. Mat visada gali bûti, kad sprendimà lëmë bûtent tas,
mums neþinomas veiksnys. Taigi sprendimas gali mums atrodyti nevykæs,
neteisingas, bet taip gali bûti tik dël to, kad mes „ne viskà þinome”. Valdi-
ninkas, priešingai nei mes, þino viskà, dël to jis nutarë bûtent taip, o ne
kitaip. Tai ir reiškia, kad jo sprendimas yra „nepermatomas” aplinkiniams,
kurie gali suabejoti jo teisingumu, sukritikuoti já ir galiausiai teigti, kad jis
priimtas vadovaujantis savanaudiškais motyvais. Taigi sprendimas atsiduria
uþ kritikos ribø.

Kaip tik tas nepermatomumas, kartais vadinamas neskaidrumu, ir suda-
ro sàlygas korupcijai. Priimantis sprendimà valdininkas tokioje situacijoje
yra vienintelis þmogus, kuris gali pasakyti, koks turi bûti teisingas sprendi-
mas. Ávertinti, ar sprendimas teisingas, kitam þmogui jis neleidþia.

Dori, nepaperkami kontrolieriai, galintys grieþtai patikrinti kiekvieno
sprendimo teisingumà, šios teorijos šalininkø nuomone, yra tik tie, kurie
tiesiogiai suinteresuoti priimto sprendimo teisingumu, t.y. interesantai,
pilieèiai. Jeigu jie prieina prie sprendimo „virtuvës” (pvz., gali uþduoti bet
koká klausimà, susipaþinti su valdininko sprendimui átakos turinèia aplin-
kybe) ir turi reikiamà kvalifikacijà bei patirties – tikslà pasieksime, korup-
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cijos išvengsime. Šio poþiûrio šalininkø nuomone, visiškai nesvarbu, kokios
yra korupcijos prieþastys: ekonominës, etinës, organizacinës ar kitos. Visos
jos bûtø neveiklios, jeigu valdininkas negalëtø nuslëpti savo sprendimo pri-
ëmimo pagrindø.

Taigi sprendimø permatomumas, šio poþiûrio šalininkø nuomone, yra
pagrindinis realus kovos su korupcija bûdas.

Šá korupcijos supratimà ypaè aktyviai propaguoja tarptautinë organiza-
cija „Transparency International”.

Svarbiausias organizacijos dokumentas – „Šaltiniø knyga” plaèiai priei-
namas interneto skaitytojams1. Nepermatomumas suprantamas kaip gana
universali korupcijos prieþastis. Taèiau knygos autoriai mano, kad neper-
matomumas – tai pasireiškimas dar svarbesnio dalyko – to, jog pasikeitë
viešojo administravimo tikslas – jis pradëjo tarnauti ne visuomenei, o sau
paèiam. Tai savo ruoþtu reiškia, jog ávyko visuomenës dezintegracija – vi-
suomenë ir valdymas suskilo.

Permatomumo idëja knygoje išplëtota á didelæ rekomendacijø ir taisyk-
liø sistemà. „Transparency International” organizavo platø tarptautiná anti-
korupciná judëjimà, kurio tikslas – uþtikrinti biurokratinio aparato perma-
tomumà.

Permatomumo teorijos šalininkai rekomendavo nemaþai priemoniø
valdymo permatomumui padidinti. Jø pateiktas rekomendacijas galima
suskirstyti á dvi grupes: vidiná permatomumà uþtikrinanèios rekomendaci-
jos ir išoriná permatomumà uþtikrinanèios rekomendacijos.

Vidinis permatomumas apima rekomendacijas, kurios padeda išvengti
atskirø valdininkø nepermatomumo ástaigos viduje. Tai reikalavimai
kruopšèiai vykdyti visus reikiamus patikrinimus, draudimas vengti ávairiau-
siø vidaus taisykliø bei ástatymo numatytø finansiniø ir kitø perdavimø išei-
nant atostogø, išvaþiuojant ir pan. Reikšmingos taip pat rekomendacijos
uþtikrinti kolektyviná svarbiausiø ir ypaè pavojingø korupcijos atsiradimo
poþiûriu sprendimø priëmimà. Tai vadinamoji „keturiø akiø taisyklë”. Èia
panaikinama situacija, kai tik pats valdininkas þino, kodël priimtas bûtent
toks, o ne kitoks sprendimas.

Ypaè svarbus yra išorinis permatomumas. Organizacinës teorijos atsto-
vai mano, kad net ir esant aukštam vidiniam permatomumui gana lengvai
gali susidaryti sisteminë korupcija, t.y. tokia, á kurià átraukiami visi ástaigos
valdininkai arba didesnë jø dalis.

Vidinio permatomumo sàlygos kelio korupcijai neuþkerta, o tik verèia
korumpuotus valdininkus susitarti ir padëti vieni kitiems slëpti nusikalti-
mus. Maþa to, jie dar aktyviau stengiasi átraukti á korupcinæ veiklà kitus
pareigûnus. Kuo lengviau kiti, dar nekorumpuoti, pamato korumpuotojo

                                                     
1 http:\\www.transparency.de



Treèias skyrius. Korupcija 371

veiklà, kuo daugiau jie þino apie já, tuo aktyviau korumpuotas valdininkas
turi ieškoti bûdø átraukti nekorumpuotus.

Daug veiksmingesnë yra išorinë kontrolë. Jà vykdo visuomenës atstovai,
þmonës, kurie ástaigos veikloje nedalyvauja. Be to, tai þmonës, kurie la-
biausiai suinteresuoti, kad bûtø priimami teisingi sprendimai – tai realûs
arba potencialûs interesantai. Jø siûlomos kovos su korupcija rekomenda-
cijos yra ávairios visuomenës kontrolës priemonës. Tai taisyklës, numatan-
èios visuomenës atstovø dalyvavimà priimant bei vykdant svarbiausius
sprendimus ir panaikinanèios ávairiausias „tarnybines paslaptis”, „tik tar-
nybiniam naudojimui” skirtà informacijà.

Svarbus bûdas uþtikrinti išoriná permatomumà yra biurokratiniø struk-
tûrø atsiskaitymas pilieèiams. Tai pareiga atsakyti á pilieèiø arba jø atstovø
klausimus, teikti visuomenei periodines savo veiklos ataskaitas.

Taèiau ypaè didelæ reikšmæ turi pilieèiø skundø valdininkams sistema ir
jos efektyvumo uþtikrinimas. Mat bûtent skundas yra svarbiausias signalas,
jog suinteresuotas asmuo – pilietis turi pagrindà manyti, kad su juo elgia-
masi neteisingai. Kartu pilieèio skundas dël neteisingo jo atþvilgiu spren-
dimo yra galinga spaudimo priemonë. Ji verèia valdininkà atitinkamai elg-
tis. Jis nebijo jokiø skundø, jeigu elgiasi dorai. Taèiau, jeigu jis elgiasi ne-
dorai, skundas atkreips tiek kolegø, tiek visuomenës dëmesá.

„Transparency” judëjimo atstovai ryþtingai remia visuomenës dalyvavi-
mà institucijose, kurios tokius skundus nagrinëja. Kartu iš valdininkø at-
imama galimybë nuslëpti nuo visuomenës skundo nagrinëjimo ir sprendi-
mo mechanizmà.

Etinë–kultûrinë teorija. Valdininkø dorovë ir korupcija

Šio poþiûrio šalininkai korupcijà vertina kaip doroviná reiškiná, t.y. kaip
ástaigos, organizacijos, ámonës dorovinës aplinkos padariná.

Korupcija yra susijusi su þema profesine etika. Korumpuotas gydytojas
– tai gydytojas, kuris abejingas savo pacientø sveikatai, skeptiškai þiûri á
viskà, kas susijæ su jo profesijos visuomenine reikšme, tradicijomis (pvz.,
Hipokrato priesaika). Korumpuotas mokytojas – tai mokytojas, kuris abe-
jingas savo pareigai mokyti ir auklëti vaikus. Korupcija áleidþia šaknis ten,
kur þmonës nemëgsta savo darbo, nesidomi jo reikšme, yra abejingi savo
ástaigai.

Korumpuotas kolektyvas – tai toks kolektyvas, kuriame vyrauja ši abe-
jingumo dorovinëms vertybëms atmosfera. Tai egoistiškas, abejingas ben-
driems uþdaviniams, blogai valdomas, besipriešinantis bet kokioms naujo-
vëms ir daþniausiai labai konfliktiškas kolektyvas.

Taigi korupcija – tai viso labo kitos negalios (þemos gamybinës dorovës)
išraiška.
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Þemos kolektyvo moralës prieþastys gali bûti ávairiausios. Viena iš jø –
blogas vadovavimas. Kolektyvas neturi lyderio, kuris sugebëtø visus ákvëpti
bendrai idëjai. Taèiau skatinti korupcijà gali ne tik þema, bet ir stipri profe-
sinë moralë, jeigu jos pagrindas – savo profesijos priešpastatymas visuome-
nei. Policininkai, ásitikinæ, kad visuomenë nekenèia ir negerbia jø, psicho-
logiškai atsiskiria nuo visuomenës. Jiems visuomenë – jau ne þmonës, kuriø
labui jie dirba, o priešai. Korupcija, nelegaliø metodø taikymas išaiškinant
nusikaltimus, kovos su nusikalstamumu vaizdavimas vietoje tikros veiklos,
atsiribojimas nuo visuomenës – irgi tik tam tikra poþiûrio á visuomenæ iš-
raiška.

Pagaliau tokio „dorovinio sugedimo” ir korupcijos prieþastimi daþnai
laikoma atskira asmenybë („sugedusio obuolio” teorija). Pagal jà kiekvieno
kolektyvo daugumà sudaro „vidutiniai” þmonës, t.y. tokie, kurie nepasiþymi
kokiomis nors dorovinëmis savybëmis – nei teigiamomis, nei neigiamomis.

Dauguma bet kurio kolektyvo nariø nëra nei angelai, nei velniai. Tai
reiškia, kad jø dorovingumas yra gana nepastovus. Dorame kolektyve jie
elgiasi dorai, pakliuvæ á nedorà – nedorai.

Štai dël ko labai svarbu, kokie þmonës ateina á kolektyvà. Sakykime, á
kolektyvà atëjo „labai sugedæs” asmuo. Jis ásitikinæs, kad korupcija – tai
vienintelis teisingas kelias siekiant tikslo. Ir profesijà jis ásigijo tam, kad
galëtø pelnytis iš jos. Tai tarsi supuvæs obuolys, ádëtas á sveikø obuoliø pin-
tinæ. Nuo jo pradeda gæsti visi kiti. Pradþioje – tie, kurie yra greta, vëliau ir
likusieji. Vienintelis dalykas, kà galima padaryti, tai kuo greièiau tà supu-
vëlá išmesti.

Taigi poþiûriai á korupcijà gana skirtingi. Ar turime galimybæ integruoti
minëtus mokymus ir pasiûlyti integruotà korupcijos teorijà?

6. Integruota korupcijos teorija. Korumpuotas
valdininkas. Asmenybës neutralizavimo teorija

Siûlomo poþiûrio išeities taškas – faktas, kad korupcija yra universalus
reiškinys, egzistuojantis skirtingais laikotarpiais, esant skirtingoms visuo-
menës struktûroms.

Korupcijos apraiškø yra visur, kur yra valdþia ir jos sprendimus ágyven-
dinanèios institucijos.

Kuo gausesnë visuomenë ir kuo sudëtingiau ji valdoma, tuo didesnis yra
jos valdymo aparatas, dësningai ágaunantis administracinio bei biurokrati-
nio aparato formà. Ta forma – tai valdymo piramidë. Svarbiausi sprendi-
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mai priimami jos viršûnëje. Jø ágyvendinimo tvarka patikslinama kiekvie-
noje iš valdymo piramidës þemesniø grandþiø.

Bendroji taisyklë tokia: visur ir visada, kai tam tikram asmeniui dele-
guojama valdþia, kai jam suteikiama teisë priimti sprendimus kokios nors
valdþios vardu ir kai jis pradeda šià teisæ ágyvendinti, iškyla tai, kà vadina-
me „asmenybës neutralizavimo” problema.

Reikalas tas, kad valdininkas, priimdamas koká nors sprendimà arba
konkretizuodamas „iš viršaus” gautà, turi vadovautis vien bendrais, su jo
asmenybe, asmeniniais norais ir interesais nieko bendra, neturinèiais rei-
kalavimais. Tai gali bûti ástatymas, instrukcijos, nurodymai „iš viršaus” ir
pan.

Vykdydamas visa tai, valdininkas turi elgtis tarsi neturëtø asmeniniø no-
rø, interesø ir pan. Tai nereiškia, kad jis jø iš tikrøjø neturi. Valdininkas
irgi yra þmogus, su jam svarbiais poreikiais bei interesais, su savo subjekty-
via nuomone. Be to, jis yra ir tam tikros socialinës grupës atstovas. Dël visø
šiø prieþasèiø tikrovëje jis nëra abejingas sprendimui, kuris bus priimtas
sprendþiant vienà arba kità problemà. Jam ne tas pats, kaip bus ágyvendi-
namas tas ar kitas „iš viršaus” nuleistas sprendimas.

Taigi vykdydamas bet kurá sprendimà valdininkas gali turëti gan stiprius
asmeninius motyvus, verèianèius priimti jo paties interesus atitinkantá
sprendimà. Tai bûdinga kiekvienai valdymo sistemai. Dël to bet kuri val-
dymo sistema turi išspræsti labai svarbià valdininko (biurokrato) asmenybës
neutralizavimo problemà. Sistema turi uþtikrinti, kad priimdamas arba ágy-
vendindamas administraciná sprendimà biurokratas elgtøsi taip, tarsi jo
asmeniniai motyvai neegzistuotø. Iš valdininko reikalaujama, kad jis
„neutralizuotø” visus asmeninius interesus ir vadovautøsi vien minëtais
bendrais motyvais. Kitaip tariant, jis turi elgtis, tarsi neturëtø asmeniniø
poreikiø, interesø, jausmø, motyvø, t.y. tarsi bûtø administraciniø sprendi-
mø mašina.

Gynybos ministras, svarstydamas, iš kurios kompanijos pirkti naujø gin-
klø, susiduria su dviem pasirinkimo motyvø grupëmis. Pirmoji – tai moty-
vai, á kuriuos jis turi atsiþvelgti:

– kiek ir kokios ginkluotës reikia;
– kiek kvalifikuota yra kariuomenë (ar ji sugebës ávaldyti naujà gin-

kluotæ);
– kiek kainuoja nauja ginkluotë – ar šalis gali sau leisti tokias išlaidas.
Antroji – tai motyvai, kuriuos jis turi atmesti, kad ir kokie stiprûs jie bûtø.

Nesvarbu, kurios ginkluotæ siûlanèios kompanijos atstovai jam asmeniškai
labiau patinka. Jis neturi atsiþvelgti á savo politinës partijos vadovybës pa-
geidavimus, neturi paisyti ir draugø, nors ir labai artimø, prašymø. Pagaliau
jis neturi atsiþvelgti á priimto sprendimo padarinius sau. Juk priimdamas
vienoká sprendimà jis gali uþsitikrinti sau aprûpintà, ramià senatvæ, priim-
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damas priešingà – netekti posto ir visø su juo susijusiø perspektyvø. Jis turi
elgtis taip, lyg tos aplinkybës neegzistuotø.

Kitaip tariant, jo sprendimas turi bûti depersonalizuotas.  Jis turi visiš-
kai nepriklausyti nuo valdininko asmenybës. Kad ir kas bûtø ministro pos-
te, kad ir kokiø asmenybës bruoþø, asmeniniø norø jis turëtø, sprendimas
turi bûti toks pat. Tai ir yra asmenybës neutralizavimas priimant sprendi-
mus. Asmeniniø motyvø neutralizavimas yra didelë problema. Kuo valdi-
ninkas aukštesnis ir kuo svarbesni sprendimai, kuriuos jis priima, tuo stip-
resni bûna antrosios grupës motyvai.

Taigi priimant biurokratinius sprendimus egzistuoja galinga motyvø
grupë, kuri priešinasi sprendimo depersonalizacijai. Tai ypaè aiškiai mato-
me dabartinës rinkos ekonomikos sàlygomis. Rinkos ekonomika pinigà
padarë pagrindiniu sëkmës kriterijumi. Finansinë sëkmë yra svarbiausias
argumentas, kad individas elgësi teisingai. Mûsø visuomenë pamynë doro-
vines ir kitas vertybes, kurios vyravo anksèiau. Minëtam ministrui bus ne-
lengva átikinti savo sûnø, kad nesukaupë dideliø turtø dël to, jog visà gyve-
nimà elgësi teisingai. Rinkos ekonomikos sàlygomis teisingas elgesys – tai
toks, kuris yra finansiškai naudingas. Pinigø muzika rinkos ekonomikoje
yra vyraujanti. Aišku, ne viskas perkama ir ne viskas parduodama. Taèiau
niekada dar nebuvo galima tiek daug pirkti uþ pinigus. Biurokratas yra šios
visuomenës narys. Jis irgi girdi stebuklingà pinigø muzikà, svajoja apie pui-
kø gyvenimà, kurá galëtø susikurti. Taèiau biurokratas turi plaukti prieš
srovæ. Jis turi elgtis tarsi nebûtø tos visuomenës narys, tarsi jam nerûpëtø
visa tai, kas rûpi kitiems.

Svarbu pabrëþti, kad dauguma motyvø, kurie priešinasi biurokratinio
sprendimo depersonalizacijai, toli graþu nëra smerktini, savanaudiški,
amoralûs. Prisiminkime gynybos ministrà, kuris svarsto, kokiø ir kur pirkti
ginklø. Visi antrosios grupës motyvai yra kilnûs arba bent tikrai þmogiškai
suprantami. Šventi draugystës saitai, verèiantys já atsiþvelgti á draugø nuo-
monæ, ištikimybë savo partijai, jos tikslams ir idëjoms, visiškai normalus
noras uþsitikrinti sau ramø gyvenimà netekus ministro posto – visa tai tikrai
þmogiški norai. Jokia biurokratinë sistema negali sëkmingai veikti neiš-
sprendusi minëtos asmenybës neutralizavimo problemos, neradusi patiki-
mø bûdø priversti valdininkus pamiršti save, nesivadovauti asmeniniais
motyvais. Depersonalizacijos problema tokia pat sena kaip valdymas ir biu-
rokratinis jo aparatas.

Tokie pat seni yra ir metodai, kuriais biurokratinis aparatas uþtikrina
depersonalizuotus sprendimus. Visi jie skirti sustiprinti biurokratinio apa-
rato atstovo pasipriešinimà depersonalizuojantiems motyvams.
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1 mechanizmas. Biurokratinë karjera

Nuo seniausiø laikø valdininko vaidmuo buvo siejamas su karjera. Kar-
jeros „konstrukcijos” atskirose visuomenëse, pradedant senàja Kinija ir
senuoju Babilonu ir baigiant modernia visuomene, stebëtinai panašios. Jos
pagrindà sudaro vadinamosios karjeros pakopos. Valdininkas pradeda nuo
þemiausios pakopos ir pamaþu kopia á viršø. Karjeros pakopos – savotiškas
reiškinys. Nei valstietis, nei verslininkas tomis karjeros pakopomis nekopia.
Vis aukštesnë karjeros pakopa yra papildomas apdovanojimas uþ gerai at-
liktà biurokrato vaidmená. Keletà metø elgæsis nepriekaištingai biurokratas
perkeliamas á aukštesnæ pakopà. Be to, karjeros pakopos yra svarbus de-
personalizacijos garantas. Jeigu biurokratas pasielgs ne pagal savo pareigy-
bines instrukcijas (pvz., paims kyšá), jis neteks ne tik savo atlyginimo, bet ir
tos aukštumos, á kurià „uþlipo” savo pastangomis per daugelá metø. Sàþi-
ningas pareigø vykdymas, nuopelnø kaupimas – visa tai iš karto
„prapuola”. Kartu þlunga ir visi ateities planai. Karjeros struktûra numato
vis didëjantá atlyginimà, vis didesnæ aplinkiniø pagarbà ir galiausiai – gerà
pensijà.

Natûralu, kad daugelio šaliø karjeros pakopø sistema labai sudëtinga.
Senoji Kinija, Asirija turëjo labai sudëtingas pakopø sistemas. Kopimas
jomis buvo siejamas su nepriekaištingu darbu. Be to, valdininkas turëdavo
išlaikyti daugybæ egzaminø, patirti visokiausiø išbandymø, kurie dar labiau
padidindavo kiekvieno laipto „vertæ”.

Dabartiniø valstybiø karjeros pakopø sistemos nuo senøjø nedaug kuo
skiriasi. Prancûzija, Vokietija, Italija turi sudëtingas valstybës tarnybos sis-
temas. Iš karjeros siekianèio valdininko reikalaujama nepriekaištingos tar-
nybos bei nuopelnø. Panašià sistemà turime ir Lietuvoje. Valstybës tarny-
bos ástatymas numato gana sudëtingà pakopø sistemà. Kopiant tomis pa-
kopomis didëja atlyginimas bei galimybës uþsitarnauti valstybinæ pensijà.
Šios sistemos reikšmë suprantama uþtikrinant depersonalizuotà sprendimà.
Biurokratas, prieš paimdamas siûlomà kyšá, susimàstys, kiek daug jis jam
gali kainuoti. Vienu mostu jis gali nubraukti visas ateities viltis. Taigi karje-
ros laiptai produkuoja galingà depersonalizacijos motyvà. Vadovaudamasis
juo valdininkas turi daugiau galimybiø áveikti besipriešinanèius depersona-
lizacijai antrosios grupës motyvus.

2 mechanizmas. Biurokratinë ideologija

Ideologija vadiname diskursus (kalbø sistemas), kuriais biurokratinë
sistema ir jos darbuotojai suteikia reikšmës savo darbui. Oficiali biurokra-
tinio aparato kalba bet kurioje visuomenëje pabrëþia veiklos misijà ir
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reikšmingumà. Pagal biurokratinæ retorikà jie dirba ne tam, kad uþsidirbtø
atlyginimà ir sëkmingai kiltø tarnyboje. Pagrindinis tikslas, retorikos þo-
dþiais, yra „tarnauti” tam, kas konkreèioje visuomenëje laikomi aukšèiau-
siais tikslais (karaliui, tëvynei, tautai).

Nereikia manyti, kad ši retorika yra tušti þodþiai. Ji vaidina labai svarbø
psichologiná vaidmená – padidina valdininko savæs vertinimà bei reguliuoja
visuomenës poþiûrá á já. Kita vertus, profesinë ideologija išugdo norà tikrai
bûti tokiam, koká vaizduoja profesinë retorika. Net ir uþkietëjæs kyšininkas
nori, kad jo profesija bûtø gerbiama ir jis galëtø save aukštai vertinti.

Taigi profesinë ideologija sukuria dar vienà depersonalizacijà skatinan-
èiø motyvø grupæ.

Profesiniai idealai, su jais susijæs savæs vertinimas taip pat gali bûti de-
personalizacijà skatinantys motyvai. Jausdamas didelæ pagundà paimti kyšá
valdininkas gali susimàstyti apie savo pareigà, sàþinæ, profesinæ misijà. Tie
motyvai gali skatinti já priešintis pagundai.

3 mechanizmas. Teisinës sankcijos

Kiek egzistuoja biurokratinë sistema, tiek egzistuoja ir baudþiamieji
ástatymai, baudþiantys uþ pareigybinius nusikaltimus. Grieþtos bausmës
rodo, kad jau senovës ástatymø leidëjas labai gerai þinojo, kiek stiprûs gali
bûti depersonalizacijai besipriešinantys motyvai.

Senovës Kinijoje valdininkas buvo þiauriai baudþiamas uþ neteisingà
sprendimà, uþ nusiþengimà ástaigos vidaus tvarkai. Visi dabartiniai bau-
dþiamieji ástatymai numato specialius pareigybinius nusiþengimus, uþ ku-
riuos skiriama ypatinga bausmë.

Šiuo metu Lietuvoje, kaip minëjome, valdininkas baudþiamas uþ kyšio
paëmimà, uþ savivaliavimà ir uþ kitus valdininkø nusiþengimus.

Visos šios sankcijos sukuria treèià depersonalizacijà skatinanèiø motyvø
grupæ. Susigundæs paimti kyšá valdininkas gali susimàstyti dël baudø, kurias
uþ tai numato ástatymas. Tai gali bûti stiprus motyvas áveikti pagundà.

Valdininko asmenybë. Vidinis konfliktas

Taigi vykdantis savo pareigas, priimantis sprendimus valdininkas yra
veikiamas dviejø prieštaringø motyvø grupiø. Vienos grupës motyvai prieši-
nasi depersonalizacijai ir verèia valdininkà, priimantá sprendimus, atsi-
þvelgti á savo interesus. Kitos grupës motyvai skatina depersonalizacijà.

Tokia konfliktinë asmenybës struktûra yra valdininko socialinës pozici-
jos ypatybë. Studento arba verslininko socialinë pozicija yra kitokia. Tiek
egoistiški, tiek labai kilnûs motyvai reikalauja iš studento to paties – gerai
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mokytis. Jeigu studentas yra egoistas ir nori gerai uþsidirbti, jis turi stropiai
mokytis ir tapti geru specialistu. Jeigu jis yra altruistas, patriotas ir nori
padëti savo kraštui, jis taip pat turi gerai mokytis ir tapti geru specialistu.
Pagaliau net jeigu jis nesivadovauja nei vienu, nei kitu motyvu, o tiesiog
formaliai, „biurokratiškai” vykdo studento pareigas, jis turi daryti tà patá –
gerai mokytis.

Apie biurokratà to pasakyti negalima. Jo vidiniai motyvai visada yra
prieštaringi. Viena jo asmenybës pusë skatina biurokratà, priimantá spren-
dimà, pamiršti save, kita skatina nuolat galvoti apie save. Biurokrato elge-
sys priklauso nuo to, kokiais motyvais jis vadovaujasi – asmeniniais ar ne-
asmeniniais. Toks vidinis biurokrato asmenybës prieštaringumas ne visai
atitinka mûsø susikurtà ávaizdá. Kalbëdami apie valdininkà paprastai ási-
vaizduojame savimi patenkintà ir pasitikintá þmogø, priimantá aiškius ir
konkreèius sprendimus. Taèiau suprasdami tikrà jo socialinës pozicijos ir
asmenybës struktûrà galime išsamiau ir tiksliau paaiškinti valdininko elge-
sio ypatybes ávairiose situacijose, taip pat ir esant galimybei padaryti su
korupcija susijusá nusikaltimà.

Biurokrato asmenybës konfliktiškumo padariniai

Psichologiniai padariniai

Daþniausias vidinio konflikto padarinys yra vidinis nepasitenkinimas.
Prieštaringus poreikius jauèiantis þmogus negali bûti patenkintas. Kuo ge-
riau patenkinamas vienas iš tø prieštaringø poreikiø, tuo geriau patenki-
namas ir kitas.

Taigi nuolatinis nepasitenkinimas (frustracija) yra neišvengiamas vidi-
nio konflikto padarinys. Doras, sàþiningas valdininkas nëra labai laimingas,
nes tas dorumas jam nemaþai kainuoja. Gyvenant pinigø pasaulyje matyti,
kaip aplinkiniai „daro pinigà”, ir dël profesijos bûti priverstam atsisakyti
galimybiø taip pat jø turëti – tai jausti nuolatiná nepasitenkinimà.

Lygiai taip pat pasitenkinimo neteikia ir piktnaudþiavimas tarnybine
padëtimi (kyšiø ëmimas ir kiti nusikaltimai). Viena vertus, tai leidþia rinkos
ekonomikos sàlygomis gyventi pagal tos ekonomikos dësnius. Kita vertus,
tai reiškia bûti nusikaltëliu, kyšininku, jausti nuolatiná demaskavimo pavo-
jø, rizikuoti kiekvienà akimirkà netekti visko.

Plaèiai þinomas frustracijos padarinys yra agresija. Nepatenkintas þmo-
gus daþnai yra agresyvus. Nepagrástas šiurkštumas, átarumas interesantø
atþvilgiu neretai bûna kaip tik šios iš nepasitenkinimo kylanèios agresijos
išraiška.



ANTRA DALIS378

Dar vienas vidinio konflikto pasireiškimas – alternatyvaus pasitenkinimo
siekis. Mergina, ištekëjusi ne iš meilës, o dël pinigø, stengiasi naudodamasi
santuoka sukaupti kuo daugiau materialiniø gërybiø. Iš vyro ji reikalauja
brangiø dovanø, gero gyvenimo. Lygiai taip pat „neutralizavæs” savo asme-
ninius motyvus valdininkas neretai siekia kito pasitenkinimo šaltinio. Tai
gali bûti valdþios pojûtis. Pasitenkinimas tuo, kad interesantui svarbus
sprendimas arba jo likimas visiškai priklauso nuo jo – valdininko, gali bûti
alternatyvaus pasitenkinimo šaltinis. Biurokrato arogantiškà elgesá gali
lemti šio papildomo pasitenkinimo siekis.

Socialiniai vidinio konfliktiškumo padariniai.
Valdininko vidinis nepastovumas

Þmogus gali viskà. Jis gali atsispirti didþiausioms pagundoms bei daug
kà iškæsti, jeigu þino, ko nori. Kitaip yra, jeigu jo sieloje verda prieštaravi-
mai. Tuomet jo elgesys priklauso ne tiek nuo jo apsisprendimo, kiek nuo
situacijos ir aplinkybiø. Atsiþvelgdamas á aplinkybes, nuotaikà, konkretø
atvejá jis gali elgtis visiškai skirtingai. Tas pats þmogus gali pasielgti labai
dorai vienoje situacijoje ir nedorai kitoje, nors ir panašioje. Atsiþvelgdamas
á daugelá aplinkybiø uþkietëjæs kyšininkas, susapnavæs blogà sapnà, kyšio
gali nepaimti. Tuo tarpu doras jaunuolis, ûmiai pasidavæs pagundai, gali já
paimti.

Korupcija ir sàþinës neutralizavimo mechanizmai

Vidinis konfliktiškumas ir nepastovumas yra nemalonios bûsenos. Taigi
siekiama tam tikro pastovumo. Situacijoje, aprašytoje skyriuje apie nusi-
kalstamumo teorijas, aktyvûs tampa sàþinës neutralizavimo mechanizmai.
Tai ávairios minèiø „konstrukcijos”, kuriø tikslas – padëti þmogui gerai
jaustis nepaisant vidiniø jo prieštaravimø.

„Visi taip daro”, „aš priverstas taip daryti”, „svarbiausia yra mano san-
tykiai su draugais, kuriø aš negaliu apvilti” – visi šie argumentai padeda
neutralizuoti sàþinës balsà. Ne maþiau svarbûs ir motyvai, kurie padeda
neutralizuoti baimæ bûti sulaikytam. Tai konstatavimas, kad kiti uþsiimi-
nëja tuo paèiu ir nëra demaskuojami, tai ásitikinimas, kad vadovybë, su-
prasdama korupcijos neišvengiamumà, tyliai pritaria.

Svarbi kolektyvinio sàþinës neutralizavimo forma yra vadinamoji slapta,
arba šešëlinë, profesinë kultûra. Šiuo atveju tiek korumpuotas elgesys, tiek
jo paaiškinimo bei pasiteisinimo bûdai tampa tam tikros profesinës grupës
šešëline ideologija. Oficialiuose pokalbiuose šios grupës nariai gali pa-
reikšti esà prieš korupcijà. Taèiau bendraudami su kolegomis be liudinin-
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kø, savaime suprantama, jie teigia, kad korupcija yra neišvengiama ir nor-
mali jø profesinio gyvenimo dalis.

Ávairiø biurokratinio elgesio tipø formavimas

Galimi trys vidinës motyvø kovos variantai. Pirmasis – kai stipresni de-
personalizacijos motyvai, antrasis – kai nusveria priešinga motyvø grupë,
treèiasis – nepastovumas.

Antikorupcinis valdininkø nusistatymas

Prieš korupcijà nusistatæ valdininkai pasirenka ástatymo numatytà kelià.
Korupcijos atvejai èia maþiausiai tikëtini. Jø elgesá lemia profesinës etikos
reikalavimai. Taèiau šios grupës atstovams gali iškilti jau aprašytø psicho-
loginiø problemø.

Korupcinis apsisprendimas

Jø poþiûris á profesijà ir korupcijà nuoseklus ir ciniškas. Jie pasirengæ
daryti su korupcija susijusius nusikaltimus kiekvienà kartà, kai tai yra saugu
ir naudinga. Jiems profesinë retorika yra tik tikro poþiûrio á profesijà, kaip
pajamø šaltiná, priedanga.

Šio tipo atstovai labiausiai panašûs á ekonominës teorijos aprašomà ra-
cionalø biurokratà. Jø korupciná elgesá tikrai galëtume numatyti pagal S.
Rose–Ackerman formules. Šio tipo atstovus galëtume pavadinti profesio-
nalios korupcijos atstovais. Jie dirba pagal profesijà ir vertina jà tiek, kiek
ji teikia papildomà ir saugø uþdarbá.

Nepastovaus elgesio valdininkai

Tai tokie valdininkai, kuriø elgesys nëra nusistovëjæs. Jie elgiasi atsi-
þvelgdami á aplinkybes. Ákliuvus kam nors jie gali ilgam nutraukti nusikals-
tamà veiklà. O patikëjæ, kad paimti kyšá konkreèiu atveju vis dëlto nepavo-
jinga, jie gali tapti vël korumpuoti. Viename kolektyve jie elgsis sàþiningai,
kitame – ims kyšius.

Šio tipo elgesá geriausiai apibûdina dorovinës teorijos, ypaè „sugedusio
obuolio” teorija. Iš tikrøjø net ir dora arba, atvirkšèiai, ciniška asmenybë
kolektyve gali paskatinti nepastovius asmenis elgtis taip pat ciniškai, o švie-
si, idealistinë – kilniai.
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7. Korupcijos padariniø analizë

Norëdami þinoti, ar reikia, ir ar verta imtis antikorupciniø priemoniø,
turime gerai ásivaizduoti korupcijos padarinius. Visi, kas nagrinëja korup-
cijos problemas, pripaþásta, kad korupcija – vienas pavojingiausiø visuome-
nës reiškiniø.

Kiekvienas autorius, atsiþvelgdamas á tyrimo kryptá, šalá ir kitus dalykus,
atkreipia dëmesá á vis naujus korupcijos padarinius. Juos suskirstysime á dvi
grupes1:

Visuomenës viešøjø santykiø sritis:
– nesugebama pasiekti tikslø, kuriuos numato šalies valdþia (tam skirti

ištekliai panaudojami korumpuotø valdininkø, o ne šalies tikslams);
– didëja valdymo išlaidos (mokesèiø mokëtojas ne tik išlaiko administ-

racijà mokëdamas mokesèius, bet ir turi mokëti papildomai – duoti
kyšius);

– blogëja administracinio aparato darbo kokybë. Maþëja ryþtas dirbti
dorai ir sàþiningai. Valdininkas vykdo savo pareigas gerai, jeigu inte-
resantas sugeba já „suinteresuoti” kyšiu;

– maþëja pilieèiø pasitikëjimas demokratija, jos principais, didëja
„tvirtos rankos” ideologijos populiarumas;

– didëja pilieèiø susvetimëjimas valstybës atþvilgiu. Pilietis þino, kad
valstybës vadovybë bei valdymo aparatas rûpinasi tik savo interesais,
taigi jis turi pasirûpinti savo;

– korupcija tampa šalies vystymosi stabdþiu. Mat šalies labui tenka
priimti dràsius sprendimus, rizikuoti savo populiarumu. Korumpuo-
tas valdininkas arba politikas šito nesugeba. Jis atmeta bet koká
sprendimà, kuris nëra jam asmeniškai naudingas;

– visuomenëje sukuriami santykiai, kai „viskas perkama ir viskas par-
duodama”. Netikima demokratijos, teisinës valstybës, humanizmo
idealais;

– didelë šalies pajamø dalis skiriama ne investicijoms, o kovai su ko-
rupcija ir jos padariniams. Didelë biudþeto dalis tenka policijai, kon-

                                                     
1 Sudarant korupcijos padariniø katalogà pasinaudota tokia literatûra: Bayley D. The Ef-

fects of Corruption in a Developing Nation // The Western Political Quarterly. P. 719-727 et
seq.; Frisch D. The Effects of Corruption on Development. A paper presented to the Africa
Leadership Forum on „Corruption, Democracy and Human Rights in Africa”; Rose–Acker-
man S. Corruption: A Study in Political Economy (New York: Academic Press, 1978); Alam
M. Some Economic Costs of Corruption in LDCs // Journal of Development Studies 27. 1991.
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trolës ir represijos institucijoms. Lëšos, kurios galëtø bûti panaudo-
jamos ekonominei plëtrai, leidþiamos saugumui;

– visuomenëje ásiviešpatauja dviguba moralë. Apskritai korupcija
smerkiama, bet korumpuotas individas gerbiamas (net jeigu visuoti-
nai þinoma, kokias metodais jis pasiekë savo tikslø);

– neveiksmingos tampa visuomenës ir savivaldybës išlaidos. Mokesèiø
mokëtojø lëšø paskirstymas priklauso ne nuo visuomenës tikrø po-
reikiø, o nuo gautø kyšiø;

– atsiranda neoficiali „sprendimø priëmimo virtuvë”. Svarbiausi spren-
dimai priimami slaptai, vadovaujantis principu „tu man – aš tau”.
Paskui sugalvojami priimto sprendimo oficialûs pagrindimai, skirti
visuomenei.

Privaèiø santykiø sritis:
– sutrinka rinkos ir privataus verslo funkcionavimo sàlygos. Dël korup-

cijos ûkiniai sprendimai priklauso ne nuo paklausos ir pasiûlos san-
tykio, teikiamø prekiø bei paslaugø kokybës, kaip tai turëtø bûti rin-
kos sàlygomis. Sutrikdoma konkurencija tarp gamintojø. Blogëja
gaminamø prekiø ir paslaugø kokybë. Mat išlikimas rinkoje priklauso
ne nuo prekës kokybës ir kainos, o nuo firmos korumpuotø santykiø
su valdininkais, kurie priþiûri ekonomikà. Korupcija suvarþo ekono-
mikà, maþina gamybà bei didina nedarbà. Reikalas tas, kad ji didina
pagamintø prekiø kainà, maþina paklausà, o tai savo ruoþtu stabdo
gamybà;

– maþëja šalies ûkio efektyvumas. Daug papildomø pastangø iš ga-
mintojø reikalauja „ryšiø uþmezgimas” biurokratinëse struktûrose,
nuo kuriø priklauso verslas;

– padidëja verslo subjektø paþeidþiamumas. Jie paþeidþia ástatymus,
moka korumpuotiems valdininkams uþ paþeidimø slëpimà. Tai daro
tokias ámones beginkles prieš kitus korumpuotus valdininkus, dar
negavusius iš verslininkø „savo dalies”. Taigi korupcija gimdo korup-
cijà.
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8. Korupcijos lygis ir tendencijos
Lietuvoje

Korupcija Lietuvoje pradëta tirti neseniai. Geriausiai korupcijos lygá at-
spindi Vidaus reikalø ministerijos ir kitø teisësaugos institucijø oficiali kri-
minalinë statistika. Be to, Lietuvoje pastaraisiais metais atliktos dvi didelës
apklausos. Viena iš jø – „Vilmorus” atlikta Lietuvos gyventojø apklausa
(tyrimà organizavo ir jam vadovavo Valstybës saugumo departamentas)1,
kita – „Transparency International” Lietuvos skyriaus atlikta apklausa „Ar
Lietuva nori politinio skaidrumo?”. Be to, atlikta ir daug smulkesniø ap-
klausø, pavyzdþiui, „Gallup” tyrimai, atskirø institucijø valstybës tarnautojø
apklausos ir t.t.

Oficialûs duomenys apie nusikalstamumà tradiciškai renkami jau daug
metø kartu su informacija apie kitus nusikaltimus.

Panagrinëkime kriminalinës statistikos pateikiamus Lietuvos korupcijos
duomenis. Daugiausia dëmesio skirsime su korupcija susijusiems nusikal-
timams valstybinei tarnybai. Kaip þinoma, korupcijos santykiai tiesiogiai
pasireiškia kyšininkavimu. Kyšininkavimas skatina valdininkà, siekiantá
asmeninës naudos, piktnaudþiauti tarnybinëmis teisëmis. Taèiau korupcijos
santykiai gali skatinti ir kitus tarnybinius nusikaltimus: piktnaudþiavimà
tarnyba, valstybës pareigûno neteisëtà dalyvavimà ámonës komercinëje,
ûkinëje arba finansinëje veikloje, tarnybos ágaliojimø viršijimà, tarnybos
pareigø neatlikimà, tarnybiná suklastojimà. Dël to atskirai pateiksime kyši-
ninkavimo ir kitø pareigybiniø nusikaltimø statistikà.

Tad oficialiais Vidaus reikalø ministerijos Informatikos departamento
duomenimis, 1995–2000 m. padarytas 1331 nusikaltimas valstybës tarnybai,
iš jø 300 – kyšio paëmimo atvejø (þr. 10 lentelæ).

1 0  l e n t e l ë . Nusikaltimai valstybës tarnybai
(tame tarpe kyšio paëmimas)

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nusikaltimai valstybës tarnybai 250 217 247 215 229 173
Kyšio paëmimas 64 45 53 39 54 45

                                                     
1 Parengta baigiamoji ataskaita „Korupcinës situacijos Lietuvoje preliminarinis ávertini-

mas bei kovos su korupcija strategijos parengimas” / A. Panomariovas, A. Èepas, dr. V. Gai-
dys ir kt. - Vilnius, 1999.
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Kokias išvadas galima padaryti nagrinëjant šiuos duomenis?
1. Šie duomenys visiškai neatspindi tikrojo korupcijos lygio. Apie 50 su

kyšininkavimu susijusiø nusikaltimø yra tik nedidelë tikrojo kasmet duo-
damø ir paimamø kyšiø skaièiaus dalis. Tai patvirtino sociologiniø apklau-
sø duomenys. Jau minëjome, kad ir jie toli graþu neatspindi tikrojo korup-
cijos lygio. Taèiau net ir tai, kà jie parodo, nepalieka abejoniø, jog korup-
cijos lygis Lietuvoje tikrai aukštas.

„Vilmorus” klausimas gyventojams: „Ar pastaruoju metu (maþdaug per
dvejus metus) Jums teko susidurti su valstybës pareigûnø, tarnautojø ko-
rupcijos, kyšininkavimo atvejais? Tai galëjo atsitikti nebûtinai Jums, bet ir
Jûsø šeimos nariams, draugams, paþástamiems (mus domina asmeninë
þmoniø patirtis, o ne tie atvejai, kurie jau aprašyti spaudoje ar papasakoti
per televizijà)?”.

Penktadalis respondentø nurodë, kad þino konkreèiø korupcijos, kyši-
ninkavimo atvejø.

15,3 proc. atsisakë kalbëti šia tema ( galima manyti, kad ir jie yra kon-
kreèiai susidûræ su šiuo reiškiniu). Taigi galima spëti, kad ne maþiau kaip
treèdalis respondentø per dvejus metus buvo susidûræ su kyšininkavimu.

Á „Gallup” klausimà „Ar duotumëte kyšá asmeninei problemai išspræs-
ti?” net 60,4 proc. respondentø atsakë teigiamai. Á klausimà „Ar duodate
kyšá?” 65,8 proc. apklausoje dalyvavusiø verslininkø atsakë, kad kyšá duoda
daþnai.

Taigi didelë apklaustø gyventojø ir verslininkø dalis kyšius duoda nuo-
lat.

2. Mes neþinome santykio tarp atvejø, kurie papuolë á kriminalinës jus-
ticijos akiratá.

Jau minëjome, kad net ir neišsamûs statistikos duomenys gali bûti nau-
dingi, jeigu þinome, kuo jie skiriasi nuo nusikaltimø visumos, ásivaizduoja-
me, kokie atvejai patenka, o kokie nepatenka á oficialios kriminalinës sta-
tistikos akiratá.

Taèiau korupcijos statistikos atveju mes šito neþinome. Negalime, pa-
vyzdþiui, atsakyti á klausimà, kodël iš daugelio kyšininkavimo atvejø bûtent
šie 50 buvo uþfiksuoti ir tapo kriminalinio tyrimo objektu. Neþinome, kuo
skiriasi nuo jø kiti nusikaltimai. Be šiø duomenø oficialioji statistika visiš-
kai neatspindi tikrojo korupcijos lygio šalyje.

Taigi kodël tik neþymi nusikaltimø dalis pakliûva á kriminalinës justici-
jos akiratá? Kuo ši dalis ypatinga? Aptarsime keletà hipoteziø.

Pirmoji hipotezë. Á kriminalinës justicijos akiratá patenka tik lengviau-
siai išaiškinami korupcijos atvejai.

Korupcijos nusikaltimai – vieni iš sunkiausiai išaiškinamø. Kyšio davimo
arba paëmimo faktui išaiškinti ir árodyti bûtini sudëtingi, daug pastangø
reikalaujantys operatyviniai, kriminalistiniai, procesiniai veiksmai. Darbo
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sànaudos vienam tokiam nusikaltimui išaiškinti daugelá kartø viršija sànau-
das paprastai vagystei, išþaginimui arba apiplëšimui išaiškinti.

Taigi pagal šià hipotezæ su korupcija susijusiø nusikaltimø išaiškinimo
lygis atspindi viso labo kriminalinës justicijos pajëgumà. Didelæ kyšininka-
vimo atvejø dalá (77 proc.) atskleidë Lietuvos Respublikos specialiøjø tyri-
mø tarnybos pareigûnai. Vadinasi, jeigu šiø pareigûnø bûtø kelis kartus
daugiau, tai ir nusikaltimø bûtø išaiškinama beveik tiek pat daugiau.

Taigi laikydami, kad ši hipotezë yra teisinga, prieiname prie ádomios
paradoksalios išvados. Oficialios statistikos duomenys atspindi tik parei-
gûnø, kovojanèiø su korupcija, skaièiø. Oficialios statistikos pateikiami
nusikaltimø skaièiaus svyravimai – tai viso labo tik atitinkamø institucijø
aktyvumo, didëjanèio arba maþëjanèio kartu su kiekviena antikorupcine
kompanija, svyravimai. Jeigu ši hipotezë teisinga, tai nusikaltimai, pakliû-
vantys á kriminalinës justicijos akiratá, gali niekuo nesiskirti nuo likusiø. Šie
nusikaltimai yra pirmieji, pasitaikæ iš daugiatûkstantiniø korupcijos atvejø.
Visi kiti neišaiškinami tiesiog dël to, kad trûksta laiko ir þmoniø.

Antroji hipotezë. Išaiškinami tik nepatyræ ir socialiai neapginti kyši-
ninkai.

Asmenys, imantys kyšius arba kitaip piktnaudþiaujantys tarnyba sava-
naudiškais tikslais, gerokai skiriasi nuo kitø nusikaltëliø. Nuo nepilnameèio
vagio, piktybinio chuligano, piktnaudþiaujanèio alkoholiu, þagintojo jie
skiriasi pirmiausia daug aukštesne visuomenine padëtimi. Jie uþima svar-
bius postus, turi autoritetà, átakà, ryšiø ir yra daug geriau pasirengæ atremti
bet kokius kaltinimus. Jie turi aukštesná išsilavinimà, geriau išmano biurok-
ratinës administracinës veiklos niuansus. Be to, jie priklauso tam paèiam
socialiniam sluoksniui kaip ir tyrimà atliekantys pareigûnai. Pagaliau di-
desnës yra ir šiø nusikaltëliø finansinës galimybës. Tai uþtikrina tikrai pro-
fesionalià gynybà.

Dël visø šiø prieþasèiø tiriant korupcinius nusikaltimus remiamasi daug
aukštesniais árodinëjimo standartais. Keliant bylà, teikiant kaltinimà, skel-
biant nuosprendá reikalingi daug svaresni árodymai nei kitø nusikaltimø
atveju. Tai, kas kvotos ir tardymo pareigûnui atrodo akivaizdu paprastos
vagystës arba išþaginimo atveju, reikalauja árodymo, kai tiriamas kyšio pa-
ëmimas.

Tarkime, kad ši hipotezë teisinga. Tuomet galime tikëtis, kad á krimina-
linës justicijos akiratá pakliûva tik „maþiausiai apginti” valdininkai. Tai þe-
miausio rango, maþiausiai mokami, maþiausiai átakos ir ryšiø turintys pa-
reigûnai.

Pagal šià hipotezæ „stambios þuvys” vël lieka neišaiškintos.
Treèioji hipotezë. ¥Saugios ribos” perþengimas. Á kriminalinës justici-

jos akiratá pakliûva tik áþûliausi kyšininkai.
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Korupcijos nusikaltimo išaiškinimas – labai retas ávykis. Tarkime, kad
kasmet duodama 100 tûkstanèiø kyšiø (tikrasis skaièius gali bûti ir daug
maþesnis, ir daug didesnis). Tuomet apie 50 kasmet registruojamø kyšinin-
kavimo atvejø sudarytø tik 0,05 proc. visø atvejø. Kitaip tariant, iš 10 000
kyšio paëmimo atvejø galëtø išaiškëti tik 5. Tai maþa rizika. Ji tokia pat
maþa, kaip, tarkime, tikimybë pakliûti á lëktuvo katastrofà. Aišku, kad
esant tokiai maþai rizikai imant kyšius atsiranda saugumo jausmas. Dël to:
1) maþëja atsargumas (maþiau imamasi saugumo priemoniø); 2) didëja
kyšio reikalavimai.

Ir viena, ir kita gali pasiekti toká lygá, kad kyšininkavimas taps lengvai
pastebimas kriminalinës justicijos institucijoms. Tarkime, tai gali bûti atve-
jis, kai valdininkas, imdamas kyšá, taip tiki savo saugumu, kad pradeda kelti
visiškai nerealius reikalavimus. Praradæs atsargumà jis net nepagalvoja, kad
nepalieka interesantui kitos išeities kaip tik kreiptis á teisëtvarkos institu-
cijas.

Jeigu laikome šià hipotezæ teisinga, tai turime tikëtis, kad á kriminalinës
justicijos akiratá patekæ atvejai – tai tik paskutinë grandis iš labai ilgos pa-
našiø atvejø grandinës. Dauguma jø gana akivaizdûs arba bent nelabai pa-
slëpti, lengvai išaiškinami atvejai. Nusikaltëliai èia valdininkai, kurie
„pamiršo saikà”.

Uþ kriminalinës justicijos dëmesio ribø lieka daugybë korupcijos atvejø,
kai korupciniais ryšiais susijæ asmenys nepraranda budrumo ir sugeba su-
sitarti. Jeigu ši hipotezë teisinga, tai atvejai, pakliuvæ á kriminalinës justici-
jos akiratá, labai skiriasi nuo visø likusiøjø.

Aišku, galima kelti ir kitas hipotezes. Kaip minëta, apie 77 proc. kyši-
ninkavimo atvejø išaiškina Specialiøjø tyrimø tarnyba. Operatyviná šios
tarnybos darbà reguliuoja specialûs normatyviniai dokumentai. Dirbama
remiantis tam tikra susiklosèiusia praktika, tradicijomis. Nuo tø norminiø
aktø ir praktikos priklauso, á kà atkreipia dëmesá tarnybos darbuotojai.
Nagrinëjant tai gali paaiškëti, kad èia glûdi atsakymas á klausimà, kokie
korupcijos atvejai pakliûva ir kokie nepakliûva á kriminalinës justicijos aki-
ratá.

Santykinis korupcijos lygis Lietuvoje

Korupcijos lygis Lietuvoje aukštas, bet neþemas jis ir kitose pasaulio
šalyse. Vargu ar rasime tokià šalá, kurioje korupcija nebûtø didelë proble-
ma. Dël to svarbu susiorientuoti, kiek aukštas yra korupcijos lygis Lietuvo-
je, palyginti su kitomis pasaulio šalimis.

Didþiausià lyginamàjá korupcijos tyrimà kasmet atlieka tarptautinë or-
ganizacija „Transparency International”. 2000 m. á tyrimà ji átraukë 90 šaliø.
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Tyrimo pagrindas – dvylikos kasmetiniø tarptautiniø korupcijos tyrimø
apibendrinimas. Tai ekspertø, turinèiø bendradarbiavimo su ávairiomis ša-
limis patirties, apklausos. Tai pirmiausia garsaus Gallupo instituto organi-
zuojama tarptautinë apklausa, taip pat kitø þinomø ekonominiø, politiniø,
moksliniø institucijø apklausos.

Treèias lentelës stulpelis rodo, kiek gera korupcijos atþvilgiu padëtis
šalyje. Kuo indeksas didesnis, tuo korupcijos lygis þemesnis. Ketvirtas stul-
pelis rodo, keliø tyrimø duomenimis buvo remiamasi nustatant šalies ko-
rupcijos indeksà.

Penkto stulpelio skaièius atspindi ávairiø tyrimø duomenø skirtumà.
Kuo skaièius šiame stulpelyje maþesnis, tuo panašesni buvo tam tikros ša-
lies korupcijos ávertinimai. Kitaip tariant, visi tyrimai nustatë vienodà arba
panašø tos šalies korupcijos lygá (þr. 11 lentelæ).

Tarptautinë organizacija „Transparency International” inicijavo tyrimà,
kurio metu buvo apskaièiuotas korupcijos indeksas (KI) – 20001. Duome-
nys buvo paskelbti 2000 m. rugsëjo 13 d.

1 1  l e n t e l ë . Santykinis korupcijos dydis Lietuvoje, palyginti su kitomis
pasaulio šalimis

Šalies
vieta

Šalis
2000 m.

KI
Tyrimø
skaièius

Paklaida
Þemiausia ir aukšèiausia

reikšmë
1 Suomija 10,0 8 0,6 9,0–10,4
2 Vokietija 9,8 9 0,8 8,6–10,6

Naujoji Zelandija 9,4 8 0,8 8,1–10,23
Švedija 9,4 9 0,7 8,1–9,9

5 Kanada 9,2 9 0,7 8,1–9,9
Islandija 9,1 7 1,1 7,3–9,9
Norvegija 9,1 8 0,7 7,6–9,5

6

Singapûras 9,1 11 1,0 6,2–9,7
9 Nyderlandai 8,9 9 0,6 8,1–9,9
10 Didþioji Britanija 8,7 9 0,6 7,3–9,7

Liuksemburgas 8,6 7 0,7 7,4–9,311
Šveicarija 8,6 8 0,3 8,1–9,1

13 Australija 8,3 10 1,0 6,7–9,3
14 JAV 7,8 10 0,8 6,2–9,2

Austrija 7,7 8 0,7 6,2–8,515
Honkongas 7,7 11 1,2 4,3–8,6

17 Vokietija 7,6 8 0,8 6,2–8,4
18 Èilë 7,4 8 0,9 5,7–8,4
19 Airija 7,2 8 1,9 2,5–8,5
20 Ispanija 7,0 8 0,7 5,9–8,0

                                                     
1 „Transparency International” Lietuvos skyriaus internete puslapio adresas

http://www.transparency.lt
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Šalies
vieta

Šalis
2000 m.

KI
Tyrimø
skaièius

Paklaida
Þemiausia ir aukšèiausia

reikšmë
21 Prancûzija 6,7 9 1,0 4,3–7,7
22 Izraelis 6,6 8 1,3 4,3–7,9

Japonija 6,4 11 1,3 4,3–7,823
Portugalija 6,4 9 0,9 5,3–8,1

25 Belgija 6,1 9 1,3 4,3–8,8
26 Botsvana 6,0 4 1,6 4,3–8,2
27 Estija 5,7 4 1,6 4,4–8,1

Slovënija 5,5 6 1,1 4,1–7,328
Taivanis 5,5 11 1,4 2,5–7,2

Kosta Rika 5,4 4 1,9 3,8–8,130
Namibija 5,4 4 0,8 4,3–6,1
Vengrija 5,2 10 1,2 3,9–8,132
Tunisas 5,2 4 1,5 3,8–7,1

34 Pietø Afrika 5,0 10 0,9 3,8–6,6
35 Graikija 4,9 8 1,7 3,7–8,1
36 Malaizija 4,8 11 0,6 3,8–5,9

Mauricijus 4,7 5 0,8 3,9–5,637
Marokas 4,7 4 0,7 4,2–5,6

Italija 4,6 8 0,6 4,0–5,639
Jordanija 4,6 5 0,8 3,8–5,7

41 Peru 4,4 5 0,5 3,8–5,0
42 Èekija 4,3 10 0,9 3,3–6,2

Baltarusija 4,1 3 0,8 3,4–4,9
Salvadoras 4,1 4 1,7 2,1–6,2

Lietuva 4,1 4 0,3 3,8–4,4
Malavis 4,1 4 0,4 3,8–4,8

43

Lenkija 4,1 11 0,8 2,8–5,6
48 Pietø Korëja 4,0 11 0,6 3,4–5,6
49 Brazilija 3,9 8 0,3 3,6–4,5
50 Turkija 3,8 8 0,8 2,1–4,5
51 Kroatija 3,7 4 0,4 3,4–4,3

Argentina 3,5 8 0,6 3,0–4,5
Bulgarija 3,5 6 0,4 3,3–4,3

Gana 3,5 4 0,9 2,5–4,7
Senegalas 3,5 3 0,8 2,8–4,3

52

Slovakija 3,5 7 1,2 2,2–6,2
Latvija 3,4 3 1,3 2,1–4,457

Zambija 3,4 4 1,4 2,1–5,1
59 Meksika 3,3 8 0,5 2,5–4,1

Kolumbija 3,2 8 0,8 2,5–4,5
Etiopija 3,2 3 0,8 2,5–3,9

60

Tailandas 3,2 11 0,6 2,4–4,0
Kinija 3,1 11 1,0 0,6–4,363

Egiptas 3,1 7 0,7 2,3–4,1



ANTRA DALIS388

Šalies
vieta

Šalis
2000 m.

KI
Tyrimø
skaièius

Paklaida
Þemiausia ir aukšèiausia

reikšmë
Burkina Fasas 3,0 3 1,0 2,5–4,4
Kazachstanas 3,0 4 1,2 2,1–4,3

65

Zimbabvë 3,0 7 1,5 0,6–4,9
68 Rumunija 2,9 4 1,0 2,1–4,3

Indija 2,8 11 0,7 2,3–4,369
Filipinai 2,8 11 1,0 1,7–4,7
Bolivija 2,7 4 1,3 1,7–4,3

Dramblio kaulo krantas 2,7 4 0,8 2,1–3,6
71

Venesuela 2,7 8 0,7 2,1–4,3
Ekvadoras 2,6 4 1,0 2,1–4,374
Moldova 2,6 4 0,9 1,8–3,8
Armënija 2,5 3 0,6 2,4–3,5
Tanzanija 2,5 4 0,6 2,1–3,5

76

Vietnamas 2,5 8 0,6 2,1–3,8
79 Uzbekistanas 2,4 3 0,9 2,1–3,7
80 Uganda 2,3 4 0,6 2,1–3,5
81 Mozambikas 2,2 3 0,2 2,4–2,7

Kenija 2,1 4 0,3 2,1–2,782
Rusija 2,1 10 1,1 0,6–4,1

84 Kamerûnas 2,0 4 0,6 1,6–3,0
Angola 1,7 3 0,4 1,6–2,585

Indonezija 1,7 11 0,8 0,5–3,2
Azerbaidþanas 1,5 4 0,9 0,6–2,587

Ukraina 1,5 7 0,7 0,5–2,5
89 Jugoslavija 1,3 3 0,9 0,6–2,4
90 Nigerija 1,2 4 0,6 0,6–2,1

Nagrinëdami lentelæ turëtumëme atkreipti dëmesá á du dalykus:
1. Glaudus ryšys tarp korupcijos lygio ir ekonominio–socialinio šalies

lygio yra akivaizdus. Lentelë pradedama išsivysèiusiomis šalimis, kuriose
korupcijos lygis þemas (Suomija, Vokietija, Naujoji Zelandija, Švedija, Ka-
nada, Islandija, Norvegija), baigiama ekonominiu–socialiniu poþiûriu blo-
giau išsivysèiusiomis šalimis, kuriose korupcijos lygis aukštas (Kenija, Ru-
sija, Kamerûnas, Angola, Indonezija, Azerbaidþanas, Ukraina, Jugoslavija,
Nigerija).

Korupcija – galingas šalies vystymosi stabdis. Neišsprendusi korupcijos
problemos šalis negali sukurti efektyvios ekonomikos ir šalies valdymo.
Taèiau kuo labiau išsivysèiusi šalis, tuo sëkmingiau sprendþiamos korupci-
jos problemos.

Taigi aukštas korupcijos ir þemas socialinis–ekonominis lygis sudaro sa-
votiškà uþburtà ratà, iš kurio labai korumpuotai šaliai ištrûkti sunku.

2. Lietuva šiame sàraše yra 43-ia (kartu su Baltarusija, Salvadoru, Ma-
laviu bei Lenkija). 1999 m. mûsø šalis uþëmë 50-à vietà. Vadinasi, per me-
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tus Lietuva pakilo net septyniomis pozicijomis. Tuo tarpu Estija yra 27-a, o
Latvija kartu su Zambija dalijasi 57-a vieta.

Lietuvos vieta aukštesnë netgi uþ tø šaliø, kurios turi daug geresnes ar-
ba bent ne blogesnes negu Lietuva ekonomines sàlygas. Tai tokios šalys
kaip Slovakija, Kroatija, Meksika ir kt.1.

Galima manyti, kad tokià aukštà šalies vietà lëmë dorovinës, religinës,
kultûrinës tautos tradicijos, tai, kà galima bûtø pavadinti sveiku visuome-
nës etiniu pradu.

Tai savo ruoþtu duoda pagrindà tikëti, kad Lietuvos kovos su korupcija
perspektyvos yra palyginti geros („skandinaviškos”).

Korupcijos paplitimas Lietuvoje. Labiausiai ¥uþkrëstos”
visuomenës gyvenimo sritys

Korupcija Lietuvoje nëra vienodai paplitusi. Vienos visuomenës gyve-
nimo sritys „uþkrëstos” labiau, kitos maþiau. Korupcijos lygis muitinëje ir
bibliotekoje, policijoje ir dailës muziejuje gali labai skirtis.

Kad kova su korupcija bûtø sëkminga, labai svarbu kuo tiksliau nusta-
tyti korupcijos „koncentracijos” vietas. Ši problema buvo nagrinëjama per
minëtas apklausas. Paþymëtina, kad ir jos toli graþu neišsamiai atspindi
tikràjá korupcijos lygá. Taèiau, kad korupcijos lygis Lietuvoje aukštas – ne-
abejotina.

Kaip rodo tyrimø rezultatai, maþiausiai korumpuotomis laikomos mo-
kyklos, þiniasklaida bei universitetai. Labiausiai korumpuotomis instituci-
jomis laikoma muitinë (47 proc. gyventojø mano, kad ji labai korumpuota,
39 proc. – kad korumpuota), teismai – atitinkamai 27 proc. ir 48 proc., po-
licija – 26 proc. ir 49 proc., prokuratûra – 23 proc. ir 47 proc., didþiosios
kompanijos – 19 proc. ir 48 proc., Seimas – 18 proc. ir 45 proc., Vyriausybë
– 13 proc. ir 45 proc. bei savivaldybës – 12 proc. ir 41 proc.

Á klausimà, kur korupcija paplitusi labiausiai, gyventojai atsakë, kad
muitinëje, sveikatos apsaugos sistemoje, teismuose bei mokesèiø inspekci-
joje.

Panašiai atsakë ir verslininkai. Jø manymu, labiausiai korumpuotos sri-
tys yra muitinë, viešieji pirkimai, teismai, sveikatos apsauga, mokesèiø ins-
pekcija bei savivaldybës (þr. 12 lentelæ).

                                                     
1 Lietuvos statistikos metraštis 2000. – Vilnius, 2000. P. 95-96.
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Verslininkø apklausa1

1 2  l e n t e l ë . ¥Kaip jûs vertinate korupcijos (kyšininkavimo) paplitimà šiose
ástaigose bei institucijose?” (¥Vilmorus” ir Valstybës saugumo departamento

duomenys proc.)

Ástaigos ir institucijos Labai paplitusi Šiek tiek paplitusi
Jos nëra,

beveik nëra
Muitinës 86,8 13,2 0

Viešieji pirkimai, valstybiniø
struktûrø konkursai

80,5 19,5 0

Keliø policija 75 22,5 2,5
Teismai 64,4 34,2 1,4

Sveikatos apsauga 54,4 39,2 6,3
Policija 40 60 0

Mokesèiø inspekcija 39,5 51,3 9,2
Savivaldybës 38,7 57,3 4

Politikai 38 50,7 11,3
Vyriausybë (ministerijos) 36,6 54,9 8,5

„Sodros” mokesèiø inspekcija 20,8 40,3 38,9
Þiniasklaida 11,9 40,3 47,8
Kariuomenë 4,5 40,9 54,5

Mokyklos 1,4 38,6 60

Pagal pateiktus rezultatus galima bûtø daryti išvadà, kad vienos visuo-
menës gyvenimo sritys korupcija „uþkrëstos” daugiau, kitos maþiau. Atski-
ras visuomenës gyvenimo sritis pagal tai, kiek jos „uþkrëstos” korupcija,
galima suskirstyti á tris grupes.

Pirmoji – labiausiai korumpuotos sritys (muitinë, teismai, mokesèiø ins-
pekcija). Tokiomis jas pripaþásta visø apklausø dalyviai.

Antroji – šiek tiek maþiau, bet vis dëlto labai korumpuotos sritys (vie-
šieji pirkimai, sveikatos apsauga ir kt.). Tai sritys, kurias, kaip labiausiai
korumpuotas, paminëjo tik vienos apklausos dalyviai.

Pagaliau treèioji grupë – tai sritys, kuriø, kaip labai korumpuotø, nepa-
minëjo në vienos apklausos dalyviai. Tai santykinai maþiausiai korumpuo-
tos sritys.

Lyginant su kitomis šalimis susidaro áspûdis, kad korupcijos „geografi-
ja” Lietuvoje gerokai skiriasi nuo Vakarø Europos šaliø. Kaip rodo apta-
riamieji tyrimai, Lietuvoje labiausiai korumpuoti yra „priþiûrëtojai”, t.y.
priþiûrinèios institucijos: muitinë, ekonominë policija, mokesèiø inspekcija.
Vokietijoje labiausiai korumpuoti „priþiûrimieji” – savarankiškiausi ir eko-

                                                     
1 Sarafinas G. Milijonai „pro šalá” // Veidas. 2000 09 14–21.
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nomiškai iniciatyviausi valdininkai ir verslo struktûros (statybos, tiekimo
padaliniai, savivaldybiø padaliniai, skirstantys biudþeto lëšas ir priþiûrintys,
kaip jos panaudojamos)1.

Prieþiûros ir teisëtvarkos institucijos šioje šalyje daþniausiai yra „uþ áta-
rimø ribos”. Panaši padëtis ir Lenkijoje, Danijoje, Šveicarijoje.

Susidaro áspûdis, kad šiose šalyse korupcijos „svorio centras” persikëlë
iš „priþiûrinèiø” á „priþiûrimas institucijas”. Galima iškelti hipotezæ, kad
toks korupcijos „svorio centro“ persikëlimas – viena svarbiausiø kiekvienos
besivystanèios šalies uþduoèiø uþtikrinant tiek šalies socialiná–ekonominá
vystymàsi, tiek korupcijos lygio maþëjimà.

9. Stichinë ir sisteminë korupcija
Lietuvoje

Korumpuoti valdininkai ir interesantai patys nustato tiek korumpuotos
paslaugos turiná ir formà, tiek „atlyginimà” uþ jà. Visa tai vyksta stichiškai,
priklauso nuo situacijos, korupciniais santykiais susijusiø asmenø, rizikos,
kontrolës ir daugelio kitø dalykø. Nieko nuostabaus, kad „atsilyginimo”
dydis uþ tà paèià korumpuotà paslaugà gali bûti labai skirtingas. Taèiau
korupcija, pasiekusi tam tikrà lygá ir pastovumà, turi tendencijà tapti siste-
mine. Nusistovi ir tampa bendrai þinomas ávairiausiø korumpuotø paslaugø
„kainoraštis”. Þmonës þino, kiek ir kam reikia mokëti, kad bûtø sutvarky-
tas vienas ar kitas reikalas. Korupcija tampa visuomeniniø santykiø dalimi,
áprastu bûdu tam tikroms problemoms spræsti.

Kovoti su korupcija tokiomis sàlygomis ypaè sunku, nes reikia kovoti su
nusistovëjusia, pripaþinta tvarka, sudaryti grësmæ svarbioms visuomenës
problemoms spræsti, atimti iš administracinio aparato jau pusiau legalø
pajamø šaltiná.

Remiantis tyrimo rezultatais galima nustatyti, kiek toli yra paþengusi
Lietuva sisteminës korupcijos formavimosi kryptimi.

Verslininkams buvo uþduotas klausimas apie „papildomus mokesèius”,
kuriuos jie turi mokëti valdininkams norëdami sutvarkyti reikalà arba iš-
spræsti problemà: „Ar iš anksto þinote kyšio dydá?”. Per 50 proc. verslinin-
kø daþnai iš anksto þino, kokio dydþio yra šis papildomas mokestis. Tai
rodo, kad kyšininkavimas yra ne atsitiktinis, o sistemingas reiškinys, kad yra
nusistovëjusios kainos.

                                                     
1 Vahlenkamp W., Knauß I. Korruption ... S. 335.
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Kalbant su specialistais bei skaitant anketø atsakymus daþnai minima,
koká bûsimo sandorio sumos procentà reikia mokëti norint laimëti viešøjø
pirkimø konkursà, kiek reikia mokëti keliø policininkui uþ greièio viršijimà,
muitininkui uþ dokumentø sutvarkymà ir t.t.

Kitose, nestandartinëse, situacijose átakos turi skirtingi veiksniai (pa-
þintys, pasitikëjimas), koreguojantys duodamo kyšio dydá. Beje, net ten, kur
yra nusistovëjusios „taksos”, galimos nuolaidos, derybos ir pan.

Plintant sisteminei korupcijai atsiranda ir savotiška korupcinë etika.
Abi šalys sàþiningai laikosi savo ásipareigojimø. Gavæs kyšá valdininkas
stengiasi neapvilti kyšio davëjo ir tai sustiprina tolesnius korupcinius ryšius,
kuriais suinteresuotos abi šalys.

Kiek šis reiškinys paplitæs Lietuvoje?
Á klausimà „ar kyšis yra geras garantas?” net 93,5 proc. verslininkø atsa-

kë teigiamai. Taigi beveik 95 atvejais iš 100 kyšis yra tvirtas garantas tikslui
pasiekti.

Svarbus „solidaus” ir „patikimo” kyšininko etikos bruoþas yra uþtikrinti
kitø pareigûnø palaikymà. Kyšininko „garbës reikalas”, kad problema, uþ
kurios sprendimà jis gavo kyšá, bûtø išspræsta iki galo ir „klientas” bûtø
patenkintas. Blogai, jeigu to negalima padaryti ásikišus kitiems valdinin-
kams. Dël to kyšininkas vis labiau atstovauja ne tik sau, bet visai ástaigai.
Jam sumokama uþ tai, kad problema bûtø išspræsta, jis turi pats susitarti
tiek su ástaigos vadovu, tiek su kitais valdininkais. Šá reiškiná galimà pava-
dinti korupcijos institucionalizacija. Jo esmë – kyšá ima ne atskiras asmuo,
o visa institucija.

Nusikaltimo padarymo bûdas

Apklausos duomenys leido išaiškinti svarbià kyšio davimo ir gavimo
ypatybæ mûsø šalyje.

Verslininkams buvo uþduotas klausimas: „Ar iš Jûsø kompanijos atsto-
vø Lietuvoje buvo reikalaujama kyšio tam, kad bûtø greièiau arba palankiai
Jums išspræsti kokie nors klausimai?”.

Galimi atsakymai buvo: ne, niekuomet, labai retai, ne daþniau nei kitur,
daþniau nei kitur, labai daþnai. Apie 70 proc. respondentø atsakë: „Labai
retai ir ne daþniau nei kitur".

Apklausos duomenims, kyšio reikalaujama ne taip jau daþnai. Iš pirmo
þvilgsnio gali atrodyti, kad daþniau mokama nei reikalaujama. Taèiau iš
tiesø taip nëra. Tai ypaè vaizdþiai paaiškino ekspertai: „Kyšiø ir kyšininka-
vimo išskirtinis bruoþas yra tas, kad kyšiai duodami tiesiogiai, jø net nepra-
šant. Jeigu duodi, išsisprendþiama dauguma dirbtinai sudarytø problemø.
Jeigu nemoki, problemos lieka”. Taèiau tuo pat metu kyla pavojus (ypaè
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versle) ásivelti á sistemà. Anot vieno eksperto, „vienà kartà sumokësi, mo-
kësi ir antrà”.

Aišku, kad šis modus operandi sudaro ypaè dideliø sunkumø išaiškinant
nusikaltimà. Mat iš esmës kyšis prievartaujamas. Taèiau minëtas modus
operandi atima iš aukos galimybæ kreiptis á teisësaugos institucijas. Juk ky-
šio ëmëjas nieko nedaro, jis tik pasyviai laukia. Interesantui tenka paèiam
imtis iniciatyvos ir paèiam siûlyti kyšá. Kartu jis pats tampa nusikaltimo
(bandymo papirkti) dalyviu. Dabar jis ne maþiau nei kyšio gavëjas suintere-
suotas slëpti nusikaltimà.

Visuomenës poþiûris á korupcijà

Visi korupcijos tyrëjai pripaþásta, kad þmogus – svarbiausias kovos su
korupcija veiksnys. Geriausia korupcijos kontrolë, veiksmingiausios kovos
su korupcija priemonës neveiksmingos, jeigu visuomenës nariai nepalaiko
jø, jeigu jie mano, kad korupcija – normali visuomenës gyvenimo dalis.

Korupcijos smerkimas, nusistatymas prieš jà yra ta dirva, ant kurios pri-
gyja kovos su korupcija priemonës.

Ar derlinga ši dirva korupcijai Lietuvoje? Kiek jos gyventojai pakantûs
korupcijai?

Klausimas gyventojams: „Kokiai sistemai Jûs pritartumëte: 1) tokiai,
kurioje valstybës tarnautojai neima dovanø ir neteikia paslaugø; 2) tokiai,
kurioje valstybës tarnautojai kartais ima dovanas ir uþ tai teikia paslau-
gas?”. Iš visø respondentø, turinèiø tvirtà nuomonæ, korupcijà palaiko 14,3
proc.

Šiuos duomenis galima palyginti su atitinkamais Èekijos, Slovakijos,
Bulgarijos, Ukrainos duomenimis (W. L. Miller, A. B. Grodeland ir T. Y.
Koshechkina: „Are the people victims or accomplices”). Padëtis Lietuvoje
yra blogesnë negu Èekijoje, bet geresnë negu Slovakijoje, Bulgarijoje ir
Ukrainoje.

Kitas panašus klausimas tyrimo dalyviams: „Jeigu Jums iškiltø svarbi
problema ir valstybës tarnautojas tiesiai paprašytø Jûsø pinigø ar paslaugos
paþadëdamas išspræsti šià problemà, ar Jûs duotumëte pinigø, padarytu-
mëte paslaugà, jeigu galëtumëte, ar atsisakytumëte duoti pinigø arba pada-
ryti paslaugà, net jeigu galëtumëte?”. Nors 74,1 proc. respondentø akivaiz-
dþiai smerkia kyšininkavimà, 60,4 proc. kyšá duotø, jeigu norëtø teigiamai
išspræsti savo problemas. Kyšá yra pasiruošæ duoti 71,5 proc. jaunimo, 44,9
proc. pensininkø, 67,2 proc. turintys aukštàjá mokslà, 48,4 proc. nebaigæ
vidurinio mokslo, 71,1 proc. pasiturinèiø respondentø. Bûtent šie sociali-
niai demografiniai ypatumai ir turëtø kelti nerimà – potencialûs kyšio da-
vëjai – visuomeniniame ir ekonominiame gyvenime aktyvûs þmonës ir nuo
jø priklauso bendras socialinis psichologinis klimatas visuomenëje.
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Šiuos duomenis taip pat galima palyginti su jau minëtø Èekijos, Slova-
kijos, Bulgarijos bei Ukrainos tyrimø duomenimis. Padëtis Lietuvoje yra
daug blogesnë negu Èekijoje, panaši kaip Slovakijoje ir Bulgarijoje ir ge-
resnë negu Ukrainoje.

Taigi yra didelis skirtumas tarp þmoniø nuomonës apie korupcijà ir jø
tikrojo elgesio: dauguma þmoniø ryþtingai jà smerkia, taèiau prireikus
duoda arba ima kyšius.

Manome, kad tai nëra veidmainiavimas. Korupcija yra nors ir paplitæs,
bet keliantis doroviná pasipriešinimà ir pasipiktinimà reiškinys. Atsakydami
á kità klausimà, verslininkai korupcijà laiko viena iš didþiausiø dabartiniø
blogybiø.

Apklausos metu paaiškëjo, jog daugelis þmoniø reikalauja, kad tam tik-
rø profesijø atstovai nebûtø korumpuoti. Uþ korupcinius ryšius labiausiai
smerkiami politikai, teisëjai, aukštøjø mokyklø dëstytojai. Á šiø profesijø
atstovus þiûrima kaip á visuomenës doroviniø idealø sergëtojus. Jie turi
apsaugoti tuos idealus ir mokyti kitus visuomenës narius puoselëti juos.
Jeigu ir jie korumpuoti, vadinasi, „nëra nieko švento”, visuomenës dorovës
idealai pasmerkti þlugti. Štai dël ko šiø profesijø atstovø korupcija piktina
netgi tuos þmones, kurie patys yra korumpuoti.

Nors šis reiškinys plaèiai paplitæs, dauguma visuomenës nariø þiûri á já
neigiamai. Taigi korupcijai priešinamasi, taèiau daþniausiai pasyviai, o ne
aktyviai.

Kovos su korupcija galimybës. Visuomenës nariø poþiûris

Kad pasyvus dorovinis pasipriešinimas taptø aktyvus, gyventojai turi ti-
këti, jog priešintis korupcijai ámanoma.

Kokios, Lietuvos þmoniø nuomone, yra kovos su korupcija galimybës?
Èia svarbiausi du dalykai:

1) kokias jëgas, kovojanèias su korupcija, visuomenës nariai ávardija?
2) kokias jie nurodo kovos su korupcija priemones?

Visuomenës nuomonë apie institucijas ir organizacijas,
kovojanèias su korupcija

Kaip jau minëjome, korupcija visuomenëje yra smerkiama, taèiau patys
þmonës nëra pasiryþæ su ja kovoti. Èia svarbi tampa informacija apie insti-
tucijas, kurios, respondentø manymu, daugiausia nuveikë kovodamos su
korupcija.

Vieno iš tyrimø metu buvo pateiktas klausimas: „Ávertinkite pagal pen-
kiø balø skalæ kiekvienà þemiau nurodytà institucijà – daug ar maþai ji nu-
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veikë kovodama su korupcija per pastaruosius dvejus metus (neviršydama
savo kompetencijos)”.

Tyrimo rezultatai rodo, jog gyventojai nedaug tikisi iš pagrindiniø ins-
titucijø, kurios turëtø bûti atsakingos uþ kovà su korupcija šalyje. Jie dau-
giau pasitiki spauda ir Prezidentu.

Galima pastebëti dar vienà dësningumà. Gyventojø poþiûris á instituci-
jas, kovojanèias su korupcija, labai priklauso nuo pasitikëjimo šiomis ins-
titucijomis apskritai. Þmoniø pasitikëjimas valstybinëmis institucijomis yra
reguliariai tiriamas ir skelbiamas spaudoje. Apskritai šiuose tyrimuose
partijos ir Seimas uþima paskutiniàsias vietas, o spauda ir Prezidentas –
pirmàsias. Taigi pasitikëjimas institucijomis tiesiogiai siejamas su jø sàþi-
ningumo ávaizdþiu.

Verslininkø poþiûris á institucijas ir organizacijas,
kovojanèias su korupcija

Anksèiau minëjome, kad verslininkai daþnai susiduria su korupcija ir jà
suvokia kaip didelæ problemà. Panagrinësime, kaip verslininkai vertina
atskirø valstybës institucijø, kovojanèiø su korupcija, veiklà. Vienas tyrimø
klausimø buvo toks: „Ávertinkite pagal penkiø balø skalæ kiekvienà þemiau
nurodytà institucijà – daug ar maþai ji nuveikë kovodama su korupcija per
pastaruosius dvejus metus (neviršydama savo kompetencijos)”.

Verslininkai dar labiau negu gyventojai apskritai pabrëþia spaudos
vaidmená kovojant su korupcija. Prezidento institucija uþima antrà vietà.
Kitø institucijø vaidmuo, anot verslininkø, ypaè maþas.

Sociologiniø tyrimø metu 19,0 proc. verslininkø nurodë, kad korupcijà
paskatino Seimas, 15,2 proc. – Vyriausybë. Šie rezultatai turëtø kelti susi-
rûpinimà, reikëtø ieškoti šio nepasitikëjimo prieþasèiø.

Tyrimø duomenimis, efektyviausiai su korupcija kovoja þiniasklaida
(taip mano 15 proc.), kad ji kovoja gana efektyviai – 48 proc. Lietuvos gy-
ventojø), antroje vietoje Specialiøjø tyrimø tarnyba ir Organizuoto nusi-
kalstamumo tyrimo tarnyba. Šiø dviejø tarnybø veiklà palankiai vertina kas
treèias Lietuvos gyventojas. Ekonominës policijos ir Valstybës saugumo
departamento veiklà palankiai vertina 26–27 proc. gyventojø, prokuratûros
– 20 proc. Ypaè neefektyviai, gyventojø nuomone, su korupcija kovoja
Seimas, Vyriausybë, policija bei teismai.

Kovos su korupcija priemonës visuomenës akimis

Atliekant verslininkø apklausà buvo bandoma patikslinti, kokios kovos
su korupcija priemonës, jø nuomone, yra efektyvios.

Tik nedaugelis (12,2 proc.) verslininkø nurodë, kad padidinus valstybës
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tarnautojø atlyginimus bûtø efektyviau kovojama su korupcija. Daug
veiksmingesnës, verslininkø nuomone, yra bausmës (29,3 proc.). Didelæ
reikšmæ verslininkai teikia darbuotojø kultûrai ir moralei (43,9 proc.).
Protekcionizmas (56,1 proc.) bei netobuli, prieštaringi, daþnai keièiami
ástatymai (57,3 proc.) sudaro, verslininkø nuomone, pagrindines prielaidas
korupcijai. Nemaþa dalis (23,2 proc.) siûlo grieþtinti kontrolæ.

Labai skirtingai buvo atsakyta á klausimà (be pateiktø alternatyvø) apie
kovos su korupcija bûdus. Štai keletas atsakymø:
– siekti valstybës tarnautojø veiklos viešumo;
– skelbti valstybës institucijø darbuotojø skaièiø ir išlaidas jiems išlai-

kyti;
– maþinti draudimø skaièiø;
– maþinti ávairiø mokesèiø skaièiø;
– sukurti Prezidentui pavaldþià valstybës tarnautojo kontrolës struktû-

rà;
– siekti, kad verslininkai þinotø savo teises kontrolës institucijø atþvil-

giu.
Verslininkai – tai gyventojø grupë, kuri ypaè suinteresuota kovos su ko-

rupcija sëkme. Tai jëga, kuri aktyviai palaikytø atitinkamas priemones, jei-
gu tikëtø jø efektyvumu.

Panašûs ir gyventojø apklausos rezultatai. Gyventojø nuomone, veiks-
mingiausias kovos su korupcija bûdas yra viešumas ir baudþiamoji atsako-
mybë. Pasak jø, pats neveiksmingiausias yra valstybës tarnautojø mokymas
bei Vyriausybës ástaigø kontrolë.

Apklausø rezultatø išvados

Dabartiniais korupcijos tyrimo metodais negalima tiksliai nustatyti jos
lygio. Taèiau atliktos Lietuvoje apklausos patvirtina, kad korupcija yra vie-
nas daþniausiø nusikaltimø.

Tyrimai parodë gana prieštaringà korupcijos raidà. Viena vertus, ji
tampa sisteminiu reiškiniu. Didelë šalies gyventojø dalis savo problemas
sprendþia korupcijos metodais. Kita vertus, nemaþa visuomenës dalis šá
reiškiná smerkia. Kova su korupcija yra svarbus rodiklis ávertinant visuo-
menës institucijas bei visuomenës judëjimus. Visuomenës nariai pasipikti-
næ, kad korupcijos átakai pasiduoda visuomenës etiniø idealø sergëtojai,
nes kyla tiesioginë grësmë svarbiausiems visuomenës idealams.

Tø prieštaringø jëgø santykis svarbus formuojantis tam tikram korup-
cijos lygiui ir organizuojant visuomenæ bei atitinkamas kovos su korupcija,
jos prevencijos institucijas.
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Ketvirtas skyrius

NUSIKALTIMAI NUOSAVYBEI.
VAGYSTËS

1. Privaèios nuosavybës institutas ir nusikaltimø
jai kriminalizacija

Baudþiamieji ástatymai, apsaugantys privaèios nuosavybës teisiná insti-
tutà, yra tik dalis ávairiausiø teisiniø (konstituciniø, civiliniø, administraci-
niø), doroviniø, estetiniø, religiniø, paprotiniø normø, uþtikrinanèiø nuosa-
vybës teisæ.

Visø jø reikšmë ir santykis gana skirtingi ir priklauso nuo socialinës
struktûros, tradicijø bei daugelio kitø dalykø.

Lietuvoje veikianèiame baudþiamajame ástatyme nusikaltimai nuosavy-
bei sudaro atskirà skyriø (þr. 13 lentelæ). Taèiau visi jie veikia toli graþu
nevienodai. Didþiàjà dalá visø nusikaltimø nuosavybei sudaro vagystës. Pa-
vyzdþiui, 1998 m. jos sudarë 80,6 proc. visø nusikaltimø nuosavybei. Kiti
nusikaltimai nuo vagysèiø smarkiai atsilieka. Tarkime, plëšimai sudaro vos
6 proc., turto prievartavimas – 0,03 proc., sukèiavimas – 3,8 proc.

Štai dël ko iš visø nusikaltimø nuosavybei daugiausiai nagrinëjamos
bûtent vagystës.
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1 3  l e n t e l ë . Nusikaltimai nuosavybei1

Nusikaltimas
Straip-

snis
Straipsnio turinys

Vagystë 271 Slaptas ar atviras svetimo turto pagrobimas (vagystë)
Plëšimas 272 Svetimo turto uþvaldymas panaudojant fiziná smurtà arba gra-

sinant tuoj pat já panaudoti, arba kitaip atimant galimybæ nu-
kentëjusiajam priešintis (plëšimas)

Turto prievartavimas 273 Atviras, uþmaskuotas paslaugø siûlymu arba kitokia forma
pridengtas reikalavimas perduoti turtà, teisæ á turtà arba pada-
ryti kitus turtinio pobûdþio veiksmus ar nuo jø susilaikyti, tie-
siogiai arba uþuominomis grasinant panaudoti fiziná smurtà
prieš nukentëjusájá ar jo artimuosius, sunaikinti arba sugadinti
jø turtà ar kitaip šantaþuojant (turto prievartavimas)

Sukèiavimas 274 Svetimo turto uþvaldymas ar teisës á turtà ágijimas apgaule
Turto pasisavinimas
arba iššvaistymas

275 Kaltininkui patikëto arba jo þinioje esanèio svetimo turto pasi-
savinimas arba iššvaistymas

Radinio pasisavinimas 276 Pasisavinimas rasto arba atsitiktinai patekusio svetimo didelës
vertës turto

Turtinës þalos pada-
rymas apgaule arba
piktnaudþiaujant
pasitikëjimu

277 Turtinës þalos padarymas kitam asmeniui vengiant atsiskaitymø
uþ atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, taip pat vengiant kitø
mokëjimø, jeigu tai padaryta apgaule ar piktnaudþiaujant pasi-
tikëjimu

Turto sunaikinimas ar
suþalojimas tyèia

278 Svetimo turto sunaikinimas ar suþalojimas tyèia (ryšiø, elektros,
dujø, šilumos arba vandens ûkio árenginiø arba istorinæ ir kultû-
rinæ reikšmæ turinèiø vertybiø sunaikinimas arba sugadinimas)
arba ši veikla, padariusi nukentëjusiajam didelæ turtinæ þalà

Turto sunaikinimas
arba sugadinimas dël
neatsargumo

279 Neatsargus svetimo turto sunaikinimas ar suþalojimas, padaræs
nukentëjusiajam didelæ turtinæ þalà

Nusikalstamu bûdu
gauto turto ágijimas
arba realizavimas

281 Turto, gauto šio kodekso 105 straipsnio 8 punkte, 232–2, 234–1,
271–277, 312 straipsniuose numatytu bûdu, ágijimas arba reali-
zavimas

2. Vagystë kaip nusikaltimas nuosavybei

Vagystës, kaip ir kiti nusikaltimai nuosavybei, paplito kartu su nuosavy-
be. Visa tolesnë þmonijos istorija – tai aršios kovos uþ nuosavybës teisës
uþtikrinimà.

Vagystë visais laikais vertinama gana nevienareikšmiškai. Viena vertus,
ji visada buvo laikoma maþiau pavojingu nusikaltimu negu, sakykime, nu-
þudymas arba sunkus kûno suþalojimas. Kita vertus, ji visada buvo laikoma
gana sunkiu nusikaltimu, nes ástatymo leidëjas uþ vagystæ numatydavo mir-
ties bausmæ arba kûno suþalojimà.

                                                     
1 Ástatymo tekstas neredaguotas.
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Baudþiamosios teisës istorija pateikia daug pavyzdþiø, kaip buvo nutei-
siama myriop uþ nelabai vertingø daiktø pasisavinimà1.

Uþsienio tendencijos

Visame pasaulyje vagystës – labiausiai paplitæs nusikaltimas. Jos sudaro
didþiausià nusikaltimø dalá.

1994 m. Vokietijoje jos sudarë du treèdalius visø nusikaltimø. Panaši
padëtis buvo Didþiojoje Britanijoje, JAV, Japonijoje.

Faktiškai bendras nusikaltimø skaièius labiausiai priklauso nuo vagysèiø
skaièiaus. Pranešimas, kad nusikalstamumas padidëjo, daþniausiai reiškia,
jog padaugëjo nusikaltimø nuosavybei, ypaè vagysèiø.

Daugelyje šaliø šio nusikaltimo skaièiaus didëjimo tendencija akivaizdi.
Pavyzdþiui, Vokietijoje vagysèiø nuo 1955 m. iki 1993 m. padaugëjo 367
proc.

Daugelyje šaliø šis nusikaltimas turi tendencijà sunkëti. Pavyzdþiui, Vo-
kietijoje per minëtà laikotarpá paprastø vagysèiø padaugëjo 182 proc. Tuo
tarpu vagysèiø sunkinanèiomis aplinkybëmis – net 1033 proc.2.

Vagysèiø raida Lietuvoje

Kaip rodo 17 grafikas, vagysèiø raida mûsø šalyje savotiška. Nors per
nepriklausomybës laikotarpá vagysèiø padaugëjo3, taèiau per pastaruosius
kelerius metus jø skaièius beveik nekito, o ankstesni didëjimo tempai
smarkiai sumaþëjo.

Vagysèiø skaièius Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje šalyje, priklauso nuo
tam tikrø veiksniø. Pastaraisiais metais nusistovëjæs vagysèiø skaièius reiš-
kia, kad sustiprëjo visuomenës pasipriešinimas vagims, mokëjimas apsiginti
nuo jø. Tai savo ruoþtu maþina potencialiø nusikaltëliø motyvacijà. Masiš-
kai árengiamos šarvuotos durys, signalizacijos verslo ir technikos plëtra,
privati ir valstybinë apsauga – visa tai negalëjo nepadaryti vagysèiø šiek tiek
maþiau gundanèiu nusikaltimu. Dël to maþëja (ar bent nedidëja) „tinkamos
vogti” nuosavybës.

                                                     
1 Janssen I. Diebstahl in seiner Entwicklung von der Caroline bis zum Ausgang des 18.

Jahrhunderts. 1969.
2 Kaiser G. Kriminologie. 1996. S. 809.
3 Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Interneto puslapis: http//www.nplc.lt
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17 grafikas. 2000 m. uþregistruota vagysèiø 10 000 gyventojø

3. Nusikaltëlio asmenybë

Kas yra tie þmonës, kurie vagia ir nesugeba to nuslëpti?
1998 m. iš viso Lietuvoje išaiškinta 9615 tokiø asmenø. Iš jø dirbanèiø

viso labo 470. Tai 4,9 proc. visø vagystes padariusiø asmenø. Dauguma va-
gystes padariusiø dirbanèiø asmenø – 88,7 proc. (417) yra darbininkai, 9,8
proc. (46) ûkininkai ir 5,7 proc. (27) tarnautojai.

Kaime padaroma maþdaug tiek pat nusikaltimø, kiek ir mieste. Taèiau
ûkininkø nusikaltimai sudaro tik nedidelæ jø dalá. Daugiausia nusikaltimø
padaro kitø kategorijø kaimo gyventojai. Pavyzdþiui, 7,9 proc. nusikaltimø
padaro besimokantys asmenys. Iš jø: 48,3 proc. viduriniø mokyklø, 28,5
proc. profesiniø techniniø ir 10,6 proc. aukštøjø mokyklø studentai.

Daugiausiai vagia nedirbantys ir nesimokantys asmenys. 1998 m. jie su-
darë 80,3 proc. (7718) visø vagiø. Nedirbanèiø, nesimokanèiø dalis tarp
visø gyventojø yra nedidelë, bet tokie þmonës sudaro didelæ nusikaltëliø
dalá. Tarp gyventojø tokie þmonës 1998 m. sudarë 234 tûkst. Iš viso vyres-
niø kaip 14 metø gyventojø buvo 2987,21. Taigi bedarbiai tais metais sudarë
7,8 proc. Matome, kad socialinë grupë, sudaranti tik 8 proc. visø gyventojø,
                                                     

1 „Bedarbiai yra vyresni nei 14 metø abiejø lyèiø asmenys, kurie tiriamàjà  savaitæ neturëjo
darbo, já suradæ buvo pasirengæ per artimiausias dvi savaites pradëti dirbti, keturias savaites
intensyviai ieškojo mokamo darbo ávairiais bûdais: kreipësi á valstybinæ ar privaèià darbo bir-
þà, tiesiogiai kreipësi á darbdavius, kreipësi pagalbos á draugus ir gimines, ieškodami darbo
lankësi statybose, turgavietëse, neoficialiose darbo birþose, ieškojo patalpø, árengimø savo
verslui, bandë gauti patentø, licencijø, kreditø. Bedarbiø grupei priskiriami ir tie moksleiviai,
studentai, namø šeimininkës ir kiti neaktyvûs gyventojai, kurie tiriamàjà savaitæ aktyviai ieš-
kojo darbo ir buvo pasirengæ per artimiausias dvi savaites pradëti dirbti” (Lietuvos statistikos
departamento interneto puslapis. 1999 m. gruodþio 30 d.).



Ketvirtas skyrius. Nusikaltimai nuosavybei. Vagystës 401

sudaro 80 proc. visø vagiø. Tai verèia daryti prielaidà, kad mûsø šalyje uþ-
imtumas ir susilaikymas nuo vagysèiø – labai glaudþiai susijæ dalykai.

Darbo neturintá þmogø aplinkybës verèia daryti nusikaltimus. Taèiau
nedarbas daugeliui þmoniø tikriausiai turi didelæ dorovinæ reikšmæ. Jie jau-
èiasi laisvesni nuo ásipareigojimø visuomenei. Jeigu þmogus neteko darbo ir
visuomenë nenorëjo arba negalëjo jam padëti, tai ir jis gali nesilaikyti jos
ástatymø. Pagaliau tie þmonës ne tik neteko darbo ir ne tik padarë nusikal-
timà, bet ir „ákliuvo”. Taigi socialiniu poþiûriu tai „silpni þmonës”, kuriems
dabartinëmis sàlygomis sunkiau negu kitiems nuslëpti nusikaltimà bei apsi-
ginti nuo kaltinimo.

2000 m. 14–15 metø asmenys sudarë 7,2 proc., 18–24 metø – 13,6 proc.,
25–29 metø – 13,1 proc., 30–49 metø – 28,4 proc. visø vagiø.

Ypatinga vagysèiø rûšis yra transporto priemoniø vagystë. 2000 m. buvo
išaiškinti 635 transporto priemoniø vagys. 479 iš jø – nedirbantys ir nesi-
mokantys asmenys. Jie sudaro 75,4 proc. visø šá nusikaltimà padariusiø as-
menø.

132 asmenys apvogë sodo namelius, 163 – rûsius. 49,1 proc. nusikaltimà
padarë kartu su grupe. 25,9 proc. – bûdami apsvaigæ nuo alkoholio. Tai
liudija, kad šiems nusikaltimams nemaþà reikšmæ turi atsitiktinumas. Gir-
tas asmuo daþniausiai neþino, kà jis padarys kità minutæ. Rytojaus dienà jis
ir pats gali stebëtis savo poelgiu. Didelis apsvaigusiøjø procentas gali liu-
dyti ir tai, kad bent dalis asmenø, padariusiø šá nusikaltimà, turi sàþinës
neutralizavimo problemø. Alkoholis „išlaisvina” impulsus, kurie þmogui
esant blaiviam nuslopinami doroviniø motyvø, baimës ir pan. Šá dalykà ga-
lima paaiškinti ir kitaip: bûdami blaivûs šie asmenys taip pat daro nusikal-
timus, taèiau daug geriau sugeba juos nuslëpti.

Gana panašus yra ir bendrininkø grupës psichologinis poveikis. Ir grupë
(kai nusikaltimas daromas kartu su kitais ir maþiau kankina sàþinë), ir al-
koholis padëjo bent daliai þmoniø áveikti dorovines problemas ir baimæ bei
paskatino nusikalsti.

Vagystei bûdingas gana aukštas recidyvizmo lygis. 35,3 proc. išaiškintø
asmenø jau anksèiau darë nusikaltimus1. Paþymëtina, kad iš recidyvistø tik
6,3 proc. padaro nusikaltimus su grupe. Kitiems grupë jau nereikalinga.

Þinoma, gali bûti aiškinama ir kitaip: daugiau kaip pusë ne tik linkæ pa-
kartotinai daryti nusikaltimus, bet ir pakartotinai „ákliûti”. Kitaip tariant,
nemaþa dalis nesugeba išmokti vogti „saugiai”.

                                                     
1 Smulkiau apie recidyviná nusikalstamumà Lietuvoje ir jo prevencijà þr.: Jurgelaitienë G.

Pagrindinës recidyvinio nusikalstamumo prevencijos kryptys Lietuvoje // Jurisprudencija:
mokslo darbai. T. 12(4). 1999. P. 105-111; Starkus S., Uscila R. Recidyvinio nusikalstamumo
raida 1999–2000 m. // Jurisprudencija: mokslo darbai. T. 13 (5). 1999. P. 89-98.
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4. Nusikaltimo aukos
Norint paþinti nusikaltimø aukas atliekami viktimologiniai tyrimai – nu-

sikaltimø aukø apklausos. Viktimologinis tyrimas Lietuvoje buvo atliktas
1997 m. UNICRI ir Jungtiniø Tautø plëtros programos atstovybës Vilniuje
iniciatyva. Tyrimo pagrindà sudarë reprezentatyvi 1000 Lietuvos gyventojø
apklausa. Gyventojus apklausë ir pirminius duomenis apdorojo Visuome-
nës nuomonës ir rinkos tyrimø centras „Vilmorus”1.

Tyrimas atskleidþia kai kuriuos svarbius nusikalstamumo aspektus bei
problemas, su kuriomis susiduriama viktimologinës apklausos metu tiriant
tokio pobûdþio nusikaltimus.

Vagystës struktûra pagal objektà (þr. 18 grafikà).

18 grafikas. Nukentëjusiøjø dël atskirø nusikaltimø per 5
pastaruosius metus skaièius
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Matome, kad vagysèiø „epicentras” Lietuvoje – transporto priemonës.
24 asmenys pranešë, kad pavogtas jø automobilis, 143 – kad pavogta ávairiø
daiktø iš automobilio, 150 – kad pavogtas dviratis, 11 – kad pavogtas mo-
pedas. Taigi iš viso buvo pavogtos 344 transporto priemonës. Jos sudaro
didþiausià visø vagysèiø dalá. Matome, kad transporto priemonës yra „jaut-
riausia” asmens nuosavybës dalis.

                                                     
1 A. Dapšys, G. Babachinaitë ir kt. 1997 m. tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje.

Baigiamoji ataskaita, viktimologinës apklausos, socialinës ir nusikalstamumo statistikos duo-
menø analizë. Darbà parengë Teisës institutas. Tyrimà inicijavo tarpregioninis nusikalstamu-
mo ir teisës tyrimø institutas.
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Antroje vietoje yra asmeninio turto vagystës1. Vagysèiø ásilauþiant (pvz.,
á butà, garaþà) buvo 128, bandymø – 81.

Iš nusikaltimo duomenø galima spræsti, kaip atsirado oficialûs duome-
nys apie minëtus nusikaltimus. Tai priklauso pirmiausia nuo to, ar nuken-
tëjæs asmuo praneš apie padarytà nusikaltimà policijai (þr. 19 grafikà).

Tyrimo duomenys leidþia manyti, kad mes suþinome beveik apie kiek-
vienà automobilio vagystæ, apie 44,9 proc. vagysèiø iš automobiliø, apie
23,2 proc. automobiliø vandalizmo atvejø, apie 41,8 proc. dviraèiø vagysèiø,
apie maþiau kaip ketvirtadalá asmeninio turto vagysèiø, apie 57,5 proc. va-
gysèiø ásilauþiant ir pan. Peršasi išvada, kad iš oficialios statistikos þinomus
asmeninio turto vagystës atvejus turime dauginti maþiausiai iš keturiø, o
grobstymø iš butø skaièiø iš dviejø, kad suþinotume tikrà tø nusikaltimø
skaièiø. Be to, turime atsiminti, jog pranešimas policijai dar nereiškia, kad
ávykis bus áregistruotas kaip nusikaltimas. Áregistruojami tik maþdaug pusë
pareiškimø. Taigi kiekvienà iš minëtø skaièiø tektø dauginti dar iš dviejø.
Tarkime, vienam tûkstanèiui Lietuvos gyventojø, vyresniø kaip 14 metø,
1996 m. turëtø tekti ne 21 vagystë, kaip nurodo policijos statistika (þr.
„Kriminalinës policijos F–1 1996 m. ataskaita”), o aštuonis kartus daugiau
– 160. Kadangi vagystës sudaro didþiausià visø nusikaltimø dalá, tai atitin-
kamai ir visø nusikaltimø skaièius turëtø padidëti bent keletà kartø.

19 grafikas. Pranešimai policijai per pastaruosius 5 metus
(pranešama, nepranešama)
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1 A. Dapšys, G. Babachinaitë ir kt. Tyrimo autoriai taip komentuoja šio nusikaltimo pobû-

dá: vagystë iš asmens gali bûti atvira (anksèiau Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse
buvo išskirta atviroji vagystë; šiuo metu visi vagystës atvejai apibûdinami vienu terminu –
vagystë), kai asmuo suvokia, kad iš jo yra atimama (vagiama), bei slapta (pvz., kišenvagystë),
kai nukentëjusysis nejauèia, nesuvokia, kad jis yra apvagiamas. Taèiau ir vienu, ir kitu atveju
bûtinas tam tikras priverstinis arba nepriverstinis nukentëjusiojo kontaktas su skriaudëju.
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Viktimologiniai duomenys ir vagysèiø
veiksniai

Jeigu nuosavybë yra „magnetas”, „traukiantis” nusikaltëlá, tai tikëtina,
jog kuo magnetas didesnis, tuo jis stipriau traukia. Lygiai taip pat galime
manyti, kad kuo turto daugiau, tuo didesnë yra asmens tikimybë tapti nusi-
kaltimo auka. Vadinasi, pasiturintys pilieèiai turëtø daug daþniau pranešti
apie jiems padarytus nusikaltimus.

Apklausos duomenys tokià prielaidà patvirtina (þr. 14 lentelæ). Iš tur-
tingiausiø gyventojø 2 proc. daþniau nei iš vargingiausiø pavagiama auto-
mobiliø, treèdaliu daugiau daiktø iš automobiliø, 2 proc. daþniau ásilauþia-
ma arba bandoma ásilauþti á jø butus. Taèiau tas skirtumas nëra proporcin-
gas jø turto dydþiui. Iš turtingiausiø gyventojø tik 2 proc. daþniau pavagia-
ma automobiliø, nors jø jie turi kelis kartus daugiau. Turtuoliø butai tikrai
didelis jaukas nusikaltëliams, taèiau iš tikrøjø jie apvagiami tik keliais pro-
centais daþniau.

1 4  l e n t e l ë . Nukentëjusiø ávairaus turto savininkø per pastaruosius
5 metus skaièius pagal gaunamø pajamø dydá proc.1

Nukentëjusiøjø pajamø grupës
Nusikaltimai

399 Lt 400–599 Lt 600–899 Lt 900 Lt+proc.
Automobiliø vagystës 4,4 2,0 5,8 6,7
Vagystës iš automobiliø 21,2 23,0 37,0 34,9
Automobiliø vandalizmas 17,5 16,4 22,3 29,4
Mopedø vagystës 7,6 4,4 15,4 –
Dviraèiø vagystës 30,8 28,3 22,2 19,5
Vagystës ásilauþiant 12,6 12,2 12,4 14,7
Bandymai ásilauþti 6,2 8,5 9,6 9,7

Visa tai galima bandyti aiškinti remiantis visuomeninës turto gynybos sà-
voka. Galima manyti, kad turtingiausiø gyventojø turtas dël ávairiausiø ap-
linkybiø yra daug geriau apsaugotas nuo nusikaltimø. Svarbi tos „gynybos”
dalis yra turtuoliø pastangos apginti savo turtà. Ta pati viktimologinë ap-
klausa rodo, kad turtingiausi, aukštàjá išsilavinimà turintys asmenys daþ-
niausiai imasi daug pastangø ir lëšø reikalaujanèiø priemoniø savo butams
apsaugoti. Bûtent dël šios gynybos jø turtas potencialiems nusikaltëliams
tampa maþiau patraukliu „grobiu”. Kitaip tariant, dël šios gynybos: 1)

                                                     
1 Ten pat.
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„tinkamo vogti” (blogai apsaugoto) turto lieka maþiau; 2) šio „tinkamo
vogti” turto (priešingai nei nuosavybës apskritai), viktimologinës apklausos
duomenimis, maþdaug po lygiai turi visi gyventojø sluoksniai. Tai savo
ruoþtu verèia manyti, kad bûtent stipri visuomeninë gynyba nuo vagysèiø
vis daþniau turi lemiamos reikšmës vagysèiø skaièiui.

5. Vagysèiø padarymo aplinkybës

Þodis „vagystë” reiškia labai skirtingus veiksmus. Vagiama ir viešojoje
vietoje, ir šeimoje, ir iš svetimø, ir iš paþástamø. Be galo ávairûs yra ir va-
giami daiktai, ir nusikaltimo padarymo bûdai. Taèiau visais atvejais nusi-
kaltimo metu nuosavybë slaptai nuo savininko atitenka nusikaltëliui. To
neatsitiktø, jeigu šeimininkas þinotø, pastebëtø vagies veiksmus.

20 grafikas. Nusikaltimø vieta
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Taigi šio nusikaltimo atveju itin svarbi yra vieta, kurioje atsiranda gali-
mybë nepastebimai pasisavinti svetimà nuosavybæ. Štai dël ko svarbûs
duomenys apie vagystës vietà.

20 grafikas rodo, kur yra tos vietos, kuriose sunkiausia išsaugoti nuosa-
vybæ. Tai gyvenvietë ir arèiausiai prie jos esanti teritorija. Èia padaroma
dauguma nusikaltimø, susijusiø su transporto priemonëmis. Taip pat èia
uþregistruojama apie treèdalá pilieèiø asmeninio turto vagysèiø, plëšimø.

Tai, kad gyvenamoji vieta reikalauja ypatingo dëmesio uþtikrinant nusi-
kalstamumo prevencijà, nëra jokia naujiena. Dauguma šiuolaikiniø nusi-
kalstamumo prevencijos metodø kaip tik ir skirti sukurti „saugumo zonas”
namo teritorijoje pasitelkiant architektûros priemones, suvienijant namo
gyventojus ir skatinant juos bendrai veikti, kad bûtø uþkirstas kelias nusi-
kaltimams.

Taèiau, kaip rodo viktimologinio tyrimo duomenys, ši vieta vis dar tebë-
ra nesaugiausia. Vadinasi, esame maþai nuveikæ, kad minëtas priemones
ágyvendintume.

6. Vagystës ir kriminalinë justicija

Apvogti pilieèiai toli graþu ne visada kreipiasi á policijà. Tai reiškia, kad
nusikaltimo poþymiø turintis ávykis netampa kriminalinës justicijos nagri-
nëjimo objektu. Jis taip ir lieka paties pilieèio asmeniniu arba (jeigu pilietis
savo jëgomis surado nusikaltëlá ir privertë já gràþinti arba kompensuoti
turtà) pilieèio ir nusikaltëlio reikalu.

Viktimologinio tyrimo duomenys rodo, kad mûsø šalies gyventojai su
vagyste susijusias problemas linkæ spræsti savarankiškai, be policijos pagal-
bos (þr. 15 ir 16 lentelæ).

1 5  l e n t e l ë . Kreipimosi á policijà prieþastys

Norima susigràþinti turtà 56,5 proc.
Dël draudimo 3,0 proc.
Apie vagystæ turi bûti pranešta 27,7 proc.
Norima, kad paþeidëjai bûtø surasti 47,0 proc.
Norima, kad daugiau tai nepasikartotø 31,4 proc.
Norima, kad policija padëtø 18,0 proc.



Ketvirtas skyrius. Nusikaltimai nuosavybei. Vagystës 407

1 6  l e n t e l ë . Nesikreipimo á policijà prieþastys

Ávykis nëra labai reikšmingas 21,4 proc.
Problemà sprendþia patys 17,1 proc.
Manoma, kad policija nieko negali padaryti 40,6 proc.
Manoma, kad policija nieko nedarys 28,4 proc.
Bijo, nemëgsta, nenori turëti reikalø su policija 6,9 proc.
Neišdrásta 7,8 proc.

Taigi á policijà nesikreipiama dël labai paprastos prieþasties – netikima,
kad iš to bus kokios nors naudos (40,6+28,4 proc.) arba tiesiog nenorima
turëti reikalø su policija (6,9 proc.+7,8 proc.).
Kiek toks ásitikinimas pagrástas? Apie tai liudija atsakymai pilieèiø, kurie
kreipësi á policijà (þr. 21 grafikà).

21 grafikas. Nuomonë apie policijà asmenø, kurie kreipësi á jà
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Iš to išeina, kad á policijà ir á kriminalinës justicijos institucijas gyvento-
jai neþiûri kaip á priemonæ dël vagystës kilusiai problemai spræsti. Skeptiš-
kas poþiûris á policijos galimybes išaiškinti vagystes ir kitokius nusikaltimus
paplitæs ne tik mûsø šalyje, bet ir visame pasaulyje. Jis labai svarbus kei-
èiantis policijos vaidmeniui dabartinëje visuomenëje.

Plëtojantis privaèiai detektyvinei veiklai ir pilieèiams vis aktyviau sau-
gant savo asmeniná turtà toks poþiûris maþina policijos reikšmæ. Pilieèiai
nebeturi iliuzijos, kad policija uþtikrina arba gali uþtikrinti jø turto apsau-
gà. Jie ásitikinæ, kad daugiausia, ko galima iš jos laukti – tai pagalbos aiš-
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kiausiais atvejais, kai netrûksta árodymø arba kai nusikaltimas padarytas
akivaizdumo sàlygomis.

Taigi policija, iki tol atlikusi kovos su nusikalstamumu organizatorës
vaidmená, tampa pagalbine instancija. Svarbiausia figûra tampa pats pilie-
tis. Tai savo ruoþtu skatina pilieèiø prevenciná aktyvumà.

Kiek toli visi šie procesai yra paþengæ mûsø šalyje? Galima konstatuoti,
kad jau išryškëjo šio proceso varomoji jëga – nepasitenkinimas policija ir
netikëjimas jos galimybëmis. Tai skatina savarankiškà pilieèiø veiklà uþtik-
rinant jø asmeninio turto apsaugà. Kartu vis paklausesnës tampa privaèios
policijos paslaugos.

Kiek pilieèiai patys rûpinasi savo turto apsauga? Á šá klausimà taip pat
atsako viktimologinis tyrimas.

Pilieèiø savarankiškà veiklà uþtikrinant savo bûsto apsaugà atspindi ap-
saugos priemonës nuo ásilauþimø1:
– 18,0 proc. respondentø pasitenkina kaimynø prieþiûra,
– 13,0 proc. respondentø ásirengæ specialius durø uþraktus,
– 3,8 proc. respondentø ásirengæ specialias langø, durø grotas,
– 22,9 proc. respondentø laiko šuná,
– 0,8 proc. respondentø apsitvëræ namà aukšta tvora,
– 0,7 proc. respondentø butus saugo budëtojas arba apsauga,
– 2,4 proc. respondentø savo butà apsaugo kitaip (pvz., dvigubomis du-

rimis),
– 48,5 proc. respondentø neapsaugo savo buto në vienu iš šiø bûdø.
Apklausos duomenys rodo, jog technine áranga (t.y. signalizacija, spe-

cialiais durø uþraktais) savo butà arba namà daþniausiai apsaugo:
• þmonës, turintys aukštàjá išsilavinimà (10,3 proc. þmoniø, turinèiø to-

ká išsilavinimà, ásirengæ signalizacijà; 22,1 proc. – specialius durø uþ-
raktus). Duomenys palyginti: signalizacijà ásirengæ tik 4,1 proc. þmo-
niø, turinèiø aukštesnájá išsilavinimà, bei 1,4 proc. þmoniø, turinèiø
pradiná išsilavinimà;

• þmonës, kuriø pajamos viršija 900 Lt (8,5 proc. tokiø þmoniø ásirengæ
signalizacijà; 17,9 proc. – specialius durø uþraktus);

• þmonës, kurie gyvena miestuose, turinèiuose daugiau nei 500 tûkst.
gyventojø (8,8 proc. tokiø þmoniø ásirengæ signalizacijà; 18,4 proc. –
specialius durø uþraktus; o maþesniuose miestuose šias priemones
ásirengæ maþiau þmoniø).

Taèiau kitø socialiniø grupiø þmonës daþniau naudojasi kitomis (pri-
mityvesnëmis) namo arba buto apsaugos priemonëmis (paprašo paþiûrëti
kaimynø, ásirengia specialius langus/duris, laiko šuná). Pavyzdþiui, 27,8
proc. þmoniø, turinèiø viduriná išsilavinimà, ir 24,3 proc. þmoniø, turinèiø

                                                     
1 Ten pat.
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aukštesnájá išsilavinimà, laiko šuná. Tuo tarpu tarp aukštàjá mokslà baigusiø
þmoniø laikanèiø šuná yra tris kartus maþiau.

Taigi nusikaltimai nuosavybei, ypaè vagystës, yra vieni daþniausiø nusi-
kaltimø. Lietuvoje šiø nusikaltimø lygis santykinai stabilizavosi. Tai atspin-
di netvirtà pusiausvyrà tarp jëgø, skatinanèiø jø didëjimà, ir jëgø, besiprie-
šinanèiø tam. Nusikaltimø nuosavybei lygio Lietuvoje nepastovus stabiliza-
vimasis labiausiai sietinas su antràja jëgø grupe. Iš jø ypaè svarbi nuosavy-
bës savininkø sustiprëjusi gynyba nuo vagysèiø. Šis procesas vyksta maþë-
jant pasitikëjimui kriminaline justicija ir ypaè policijos sugebëjimui uþtik-
rinti nuosavybës teisæ. Vis daugiau pilieèiø patys imasi uþtikrinti savo turto
apsaugà. Tai gali bûti vertinama kaip teigiamas reiškinys, turintis lemiamos
reikšmës organizacijø prevencinës veiklos aktyvëjimui, valstybës policijos
vaidmens maþëjimui, pilieèiø bendradarbiavimo su ja gerëjimui, kovos su
nuosavybës teisës paþeidimais plëtrai.
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Penktas skyrius

SMURTINIAI NUSIKALTIMAI.
NUSIKALSTAMA PRIEVARTA

1. Prievartos samprata ir jos tyrimas

Su prievarta susiduriame kiekvienà dienà. Ji yra svarbi mûsø kasdienës
patirties dalis.

Fizinë ir psichinë prievarta karo ir taikos metu, vykdant ástatymà ir pa-
þeidinëjant já, viešojoje vietoje ir šeimoje, realiame gyvenime ir televizijoje,
norint priversti asmená padaryti kà nors arba nubausti uþ tai, kà jis jau pa-
darë, – visa tai toli ne visos prievartos vartojimo vietos, formos ir tikslai.

Prievarta – karai, kuriø metu þmonës bûdavo masiškai kankinami ir þu-
domi, bausmës, þiaurûs paproèiai – lydëjo visà þmonijos istorijà.

Istoriniai tyrimai rodo, kad þiaurius prievartos laikus pakeisdavo švel-
nesni. Net ir tuo paèiu laikotarpiu gyvenanèios visuomenës gali gerokai
skirtis tuo, kiek jos linkusios vartoti prievartà. Mûsø gyvenamuoju laikotar-
piu prievartos apraiškø yra maþiausiai1. Taèiau kartu mûsø laikmetis šiuo
poþiûriu yra nepastovus. Matome nemaþai terorizmo, ekstremizmo protrû-
kiø. Mûsø dienoms bûdingas didesnis jautrumas ir pasipriešinimas prie-
vartai. Niekada anksèiau prievartai nebuvo skiriama tiek dëmesio.

Jau antroje aštuntojo dešimtmeèio pusëje moksliniø publikacijø apie
prievartà buvo daugiau nei 5000. Dabar publikacijos apie prievartà suda-
rytø didþiules bibliotekas2. Prievartai, jos ávairiausioms apraiškoms daug

                                                     
1 Kocka / Jessen. Die abnehmende Gewastsamkeit sozialer Probleme vom 18. Zum 20.

Jahrhundert // Verdeckte Gewalt, hrsg. v. Albrecht u. Backes. 1990. S. 33.
2 Kaiser G. Kriminologie. S. 693.
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dëmesio skiria ir eilinis pilietis. Tai ypaè átikinamai parodo þiniasklaidos
priemoniø analizë1.

Nuolat keièiasi ir prievartos supratimas. Vokieèiø kriminologas G. Kai-
seris teigia, kad dabar ši sàvoka plëtojama. Visuomenë tampa vis jautresnë
ávairiausioms prievartos apraiškoms. Vis naujus veiksmus ji linkusi suprasti
kaip prievartà. Dabar prievartai priskiriama tai, kas prieš kelis dešimtme-
èius nebuvo ja laikoma. Vis naujos prievartos formos kriminalizuojamos,
pripaþástamos nusikaltimais. Taigi vargu ar galime tikëtis, kad ši sàvoka bus
galutinai apibrëþta2.

2. Kriminalinë prievarta (smurtas)

Ástatymas draudþia tam tikras prievartos atmainas. Prievartà draudþian-
èias teisines normas rasime konstituciniuose, administraciniuose, civili-
niuose ir kitose ástatymuose. Taigi ástatymas nurodo dvi ávairiausiø prie-
vartos apraiškø grupes. Pirmoji – tai leistinos ir netgi sveiktinos prievartos
apraiškø grupë. Antroji – ástatymo draudþiamos prievartos apraiškø grupë.

Baudþiamasis ástatymas iš visø teisës draudþiamø prievartos atmainø iš-
skiria tam tikrà jø dalá, pripaþásta jas itin pavojingomis ir numato uþ jas
bausmes.

Taigi ávairiausios prievartos atmainos sudaro visiškai skirtingas grupes.
Jos skiriasi ne paèia prievarta, ne jos formomis ar turiniu, o tuo, kada ir
kam ji taikoma. Prievarta priešo atþvilgiu karo metu yra pareiga, didvyriš-
kumas, o tokie pat veiksmai aplinkiniø atþvilgiu yra sunkus nusikaltimas.
Policijos pareigûnas, vartodamas prievartà ástatymo paþeidëjo atþvilgiu,
atlieka savo profesinæ pareigà. Taèiau lygiai tokia pati prievarta, kurià su-
laikomas pilietis vartoja pareigûno atþvilgiu, jau kvalifikuojama kaip nusi-
kaltimas.

Prievarta nëra savarankiškas nusikaltimas. Baudþiamajame kodekse
taip pavadinto nusikaltimo nerasime. Bet ji yra daugelio nusikaltimø sudë-
tinë dalis. Neretai bûtent prievartos (arba tam tikros uþdraustos jos for-
mos) vartojimas padaro gana „nekaltà” arba net girtinà veiksmà nusikalti-
mu. Kiekvienas šalies pilietis gali bûti nepatenkintas vyriausybe. Maþa to,
jis gali pasinaudoti Konstitucijos apibrëþtomis teisëmis tam, kad jà pakeis-
tø. Tai teisëti ir netgi sveikintini veiksmai. Viskas iš esmës keièiasi, jeigu
pilietis, siekdamas savo tikslø, vartoja prievartà. Prievartos vartojimas tei-

                                                     
1 Valickas G. Psichologija teisëtvarkos darbuotojams. – Vilnius, 1999.
2 Kaiser G. Kriminologie. S. 697.
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sëtà norà paverèia nusikalstamu sumanymu, o teisëtus veiksmus – nusikal-
timu, t.y. siekimu nuversti teisëtà vyriausybæ. Bûtent prievarta normalø
lytiná aktà paverèia išþaginimu, o normalø norà ásigyti daiktà – plëšikavimu.

Baudþiamasis ástatymas prievartà glaudþiai sieja su nuþudymu, kûno su-
þalojimu, nusikalstamu laisvës atëmimu, plëšimu, išþaginimu, pasinaudoji-
mu priklausoma asmens padëtimi, kankinimu.

Teisinës vertybës, kurioms prievarta kelia pavojø, yra asmens kûno ne-
lieèiamybë, visuomeninë tvarka, nuosavybë, ekonominiai santykiai ir kt.
Taigi prievarta yra fundamentali sàvoka, su ja susijæ nusikaltimai sudaro
nemaþà dalá visø nusikaltimø, apibrëþtø Baudþiamajame kodekse.

3. Kriminalinës prievartos prieþastys

S. Freudas ir jo pasëkëjai, bihevioristai, humanistinës ir egzistencinës
teorijos šalininkai savaip aiškina prievartà ir su ja susijusius reiškinius. Tu-
rint omeny, kokia plati yra prievartos sàvoka, kokius skirtingus pagal ob-
jektà, formà, motyvacijà poelgius ji apima, nereiktø stebëtis, kad yra skir-
tingø prievartos aiškinimø.

Kriminologijai svarbios ne tik ir ne tiek prievartos apskritai prieþastys.
Jai daug svarbiau ástatymo uþdraustos prievartos formos.

Svarstydami šá klausimà turime pirmiausia nagrinëti prievartos krimi-
nalizavimo procesus, t.y. atsakyti á klausimà, kodël tam tikros prievartos
rûšys kriminalizuojamos – draudþiamos baudþiamojo ástatymo priemonë-
mis. Be to, svarbu panagrinëti, kodël ir kaip tie ástatymai paþeidþiami. Èia
ypaè svarbu ištirti ávairiausius socialinius, psichologinius ir kitus mecha-
nizmus, kurie reguliuoja, „tramdo”, potencialià kriminalinæ prievartà. Vie-
nose šalyse (pvz., Japonijoje, Šveicarijoje) tokie mechanizmai egzistuoja ir
agresyvûs jausmai gana sëkmingai nukreipiami socialiai priimtina linkme
(þmonës skatinami konfliktus spræsti konstruktyviai, be prievartos), kitose
šie mechanizmai daug silpnesni1. Pagaliau svarbu ir tai, kaip á kriminalinæ
prievartà reaguojama. Ypaè svarbu, kokiø priemoniø imasi kriminalinë
justicija.

                                                     
1 Verta prisiminti paproèius, kuriø pagrindinis tikslas yra agresijos bei jà sukelianèiø kon-

fliktø prevencija. Tai bendravimo paproèiai. Pavyzdþiui, Japonijoje – tai vengimas sakyti „ne”
net ir tada, kai bûtent tai norima ir reikia pasakyti (pvz., kolegø vengimas konkuruoti ir pan.).
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4. Kriminalinë prievarta pasaulyje

Pasaulyje gana skirtingai traktuojama, kas yra ir kas nëra kriminalinë
prievarta. Taèiau visur kriminalinës prievartos nusikaltimais laikomi nuþu-
dymai, kûno suþalojimai, plëšimas, išþaginimai.

Nagrinëdami nusikalstamumà ávairiose pasaulio šalyse pastebime keletà
svarbiø dalykø. Pirmiausia tos šalys labai skiriasi pagal su prievarta susiju-
siø nusikaltimø santykiná daþnumà 100 000 gyventojø. Pavyzdþiui, JAV 100
000 gyventojø nuþudymø tenka 6 kartus daugiau negu Vokietijoje. 1993 m.
Vokietijoje 100 000 gyventojø teko 108 nuþudymai ir sunkûs kûno suþalo-
jimai, tuo tarpu JAV tokiam pat gyventojø skaièiui – 4401. Tai labai didelis
skirtumas. Ir vokieèio, ir amerikieèio kûno temperatûra vienoda – 36,6
laipsnio. Panašus kraujospûdis, ekonominis lygis ir kiti dalykai. Taèiau ti-
kimybë, jog þmogø nuþudys vokietis, yra kelis kartus maþesnë negu tikimy-
bë, jog tai padarys amerikietis.

Antras dalykas – visose šalyse šie su kriminaline prievarta susijæ nusi-
kaltimai sudaro tik maþà viso nusikalstamumo dalá. Pavyzdþiui, Vokietijoje,
Prancûzijoje, Didþiojoje Britanijoje – ne daugiau kaip 10 proc., o
„ramiose” šalyse (Japonijoje, Šveicarijoje) – vos kelis procentus. Tai bû-
dinga ir Lietuvai2.

Kriminalinës prievartos didëjimo tendencija skirtingose pasaulio šalyse
buvo gana skirtinga. Galime išskirti du pagrindinius šio nusikaltimo ilgalai-
kës tendencijø tipus:

Sparèiai didëjanti. Tokia yra kriminalinës prievartos tendencija dauge-
lyje išsivysèiusiø šaliø. Ši tendencija – tai viso pasaulio ir ypaè išsivysèiusiø
šaliø nusikalstamumo didëjimo tendencijos dalis. Nuo 1960 m. iki 1994 m.
Vokietijoje nuþudymø (su pasikësinimais) padaugëjo trigubai (nuo 1116 iki
3725 atvejø). Apiplëšimø per tà patá laikotarpá padaugëjo 9 kartus3. Panaši
tendencija ir Didþiojoje Britanijoje, Prancûzijoje, Italijoje, Švedijoje4.

Labai greitai tokiø nusikaltimø daugëjo JAV. Policijos statistikos duo-
menimis, nuþudymø ir sunkiø kûno suþalojimø nuo 1960 iki 1993 m. šioje
šalyje padaugëjo daugiau kaip 3,8 karto5.

Nepastovi ir lëtai didëjanti. Šiai tendencijai bûdingi laikini svyravimai,
taèiau daþniausiai ji yra didëjanti, nors ir ne taip sparèiai kaip pirmuoju

                                                     
1 Kaiser G. Kriminologie. S. 715.
2 Babachinaitë G.Smurtiniai nusikaltimai Lietuvoje // Jurisprudencija: mokslo darbai.

1999. T. 12 (4). P. 98-99.
3 Kaiser G. Kriminologie. S. 711.
4 Ten pat. S. 714.
5 Ten pat. S. 715.
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atveju. Tokia ilgalaikë nusikalstamumo raida labiau bûdinga vadinamo-
sioms besivystanèioms šalims ir taip pat yra jø bendro nusikalstamumo rai-
dos dalis. Taèiau atskirais atvejais aptariamas nusikalstamumo raidos ten-
dencijos tipas gali bûti bûdingas ir išsivysèiusioms šalims, ypaè vadinamo-
sioms „ramioms” šalims, tokioms kaip Japonija ir Šveicarija. Pavyzdþiui,
Japonijoje nuo 1957 iki 1992 m. nuþudymø skaièius sumaþëjo dviem treè-
daliais1. Šveicarijoje bei Austrijoje nuþudymø skaièius per tà patá laikotarpá
nepakito. Visose „ramiose” šalyse puikiai derinamos nacionalinës tradici-
jos ir efektyvios prevencijos priemonës. Šiø šaliø gyventojai apskritai moka
„tramdyti” prievartà. Jie tai sëkmingai daro ne tik kriminalinës, bet ir kito-
kios prievartos atveju. Tas mokëjimas svarbus ne tik buitiniu lygiu, bet ir
viešajame gyvenime.

Dabartiniam pasauliui kriminalinës prievartos ilgalaikës maþëjimo ten-
dencijos nebûdingos.

5. Atskirø nusikaltimø ypatybës

Nuþudymas

Nuþudymas – tai savotiškas nusikaltimo apskritai ákûnijimas. Nepaisant
to, kad nuþudymas – vienas reèiausiø nusikaltimø, jam skiriama daugiausia
dëmesio. Apie juos kuriami detektyvai, plaèiai informuoja þiniasklaida.

Nuþudymas ilgai buvo laikomas vienu maþiausiai latentiniø nusikaltimø.
Duomenys apie nuþudymà buvo laikomi patikimiausiais. Remiantis nuola-
tiniø proporcijø prielaida (nuomone, kad egzistuoja gana stabilûs santykiai
tarp nuþudymø ir kitø nusikaltimø) buvo netgi bandoma sudaryti nuomonæ
apie latentiná nusikaltimà bei bendras (latentines) nusikalstamumo tenden-
cijas.

Naujausi tyrimai parodë, kiek nuþudymø skaièius priklauso nuo krimi-
nalinës justicijos veiklos ir jos reakcijos á tokius nusikaltimus. Vokieèiø
kriminologas K. Sessaras atliko 717 nuþudymø bylø analizæ. Jis nustatë,
kad beveik pusæ atvejø, kuriuos kriminalinë policija registruoja kaip nuþu-
dymus, prokuratûra perkvalifikuoja kaip sunkius kûno suþalojimus, nelai-
mingus atsitikimus, saviþudybes. Maþa to, buvo nustatyti dideli regioniniai
skirtumai pagal tai, kiek intensyviai ir kokia kryptimi nuþudymai perkvali-

                                                     
1 Government of Japan, Ministry of Justice. Summary of the White paper on crime. 1993.

P. 3.
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fikuojami. Skirtumai tarp atskirø Vokietijos þemiø sudarë iki 30 proc.1.
Tipiškà nusikaltëlá visuomenë ásivaizduoja gana aiškiai. Jo aprašymas

labiausiai primena È. Lombroze’o tipinio nusikaltëlio portretà. Ásivaiz-
duojama, kad nuþudymas – tipiško nusikaltëlio „kritimo” pabaiga: nusi-
kaltëlis daro vis sunkesnius nusikaltimus ir galø gale nuþudo þmogø.

Nuþudymø motyvacija neretai atrodo nesuprantama, máslinga. Dël to
máslinga ir nesuprantama atrodo ir nusikaltëlio asmenybë. Manoma, kad
jeigu jis padarë tai, ko nedaro kiti þmonës, tai ir jo asmenybë turëtø bûti
kaþkuo ypatinga. Taèiau kriminologiniai þudikø tyrimai visa tai paneigia.

Pirmiausia negalima patvirtinti, kad þudikams bûdingi kokie nors ypa-
tingi asmenybës bruoþai. Jie labai skiriasi ir priklauso nuo amþiaus, lyties,
šalies. Tarkime, moterø þudikiø tyrimas parodë, kad, priešingai nei ankš-
èiau aprašyto stereotipo atveju, nuþudymas nebuvo jø „kritimo” pabaiga.
Dauguma jø (66 proc.) anksèiau apskritai nebuvo teistos. Anksèiau teistø
tarp moterø þudikiø daug maþiau negu tarp moterø, kurios darë kitus nusi-
kaltimus2.

Šiek tiek daugiau minëtà stereotipà atitinka vyrai. Tarp jø anksèiau
teistieji sudarë net 68 proc.3.

Kriminologiniai tyrimai rodo, kad þudikø išsilavinimas yra menkas, jie
daþniausiai dirba fiziná darbà. Þudikø aukomis paprastai tampa jø šeimos
nariai, paþástami. Iš to galima daryti išvadà, kad geriausiai jø nusikalsta-
mumà paaiškina vadinamoji „prievartos subkultûros” teorija. Þudikai, kaip
teigia ši teorija, priklauso socialinëms grupëms, kuriose prievarta yra bûdas
aiškintis savitarpio santykius bei ginti savo orumà.

Plëšikavimas

Tai vienas seniausiai þinomø nusikaltimø. Viduramþiais nemaþai plëši-
kø slapstydavosi miškuose, kur puldinëdavo ir plëšdavo pravaþiuojanèius
þmonës. Didþiausià jø dalá sudarydavo nuo teisingumo sprunkantys asme-
nys. Gerëjant visuomenës materialinei padëèiai ávyko struktûriniø pokyèiø
– tipiškas plëšikas pajaunëjo. Kartu iš esmës pasikeitë ir pats nusikaltimas.

Visuomenë plëšikà ásivaizduoja kaip stiprø vyrà, grasinantá pistoletu ir
reikalaujantá pinigø. Iš tikrøjø dabartiniai plëšikai – tai daþniausiai girti
jaunuoliai, atiminëjantys iš moterø rankines su pinigais (Vokietijoje tokie
atvejai sudaro apie 12 proc. visø apiplëšimø). Toliau eina taksistø apiplë-

                                                     
1 Sessar K. Rechtliche und Soziale Processe einer Definition der Tötungskriminalität.

1981. S. 62.
2 Kaiser G. Kriminologie. S. 721.
3 Ten pat.
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šimai ir pagaliau prostituèiø klientø apiplëšimai1. Palyginti nauja apiplëši-
mø rûšis – bankø apiplëšimas. Vokietijoje nuostoliai dël šio nusikaltimo
kasmet sudaro 30–50 mln. Vokietijos markiø.

Kova su bankø grobstytojais gana dramatiška. Bankai negaili lëšø ap-
saugai. Atsakydami á tai nusikaltëliai elgiasi brutaliai, vartoja prievartà:
grobia ákaitus, þudo þmones, apiplëšia blogai saugomus bankus, bankoma-
tus, inkasatorius ir t.t.

Þiniasklaida linkusi vaizduoti, kad bankø daþniausiai nepavyksta api-
plëšti. Tikroji nusikaltimø statistika rodo, kad tai netiesa. Daugiau kaip 40
proc. uþpuolimø bûna sëkmingi2.

Turto prievartavimas

Tai šantaþas siekiant nusikalstamo tikslo. Tris ketvirtadalius tokiø nusi-
kaltimø Vokietijoje sudaro „mokestis uþ tylëjimà”3.

Prievarta šeimoje

Prievarta šeimoje – tai smurtas silpnesniø, priklausomø šeimos nariø –
moterø, vaikø, seneliø – atþvilgiu. Fizinë ir seksualinë prievarta šeimoje
egzistavo visais laikais. Tiek vaikas, tiek þmona bûdavo visiškai priklausomi
nuo šeimos galvos. Jis vienintelis galëdavo nustatyti kaltæ, bûdavo ir teisë-
jas, ir baudëjas. Aplinkiniai neturëdavo teisës kištis, netgi jeigu bûdavo
baudþiama viešai. Neretai šeimos galvos taikomos fizinës bausmës bûdavo
átvirtinamos teisiškai ir doroviškai. Daþnai á jas bûdavo þiûrima kaip á liudi-
jimà, kad šeimos galva tikrai rûpinasi vaikø auklëjimu bei šeimos reikalais.

XX a. pradþia buvo savotiškos revoliucijos šioje srityje laikas. Gydytojai,
þurnalistai, teisëjai, psichologai, pedagogai pradëjo skelbti šiurpà kelian-
èius pranešimus apie tai, kaip vaikai mušami, marinami badu ir pan. Kitas
svarbus dalykas, paskatinæs domëtis smurtu, buvo moterø emancipacija ir
feministinis judëjimas.

Ypaè didelá vaidmená uþtikrinant moterø teises atliko moterø prieglau-
dos. Èia galëjo prisiglausti moterys, bëganèios nuo vyro prievartos. Šiuo
metu Vokietijoje yra maþdaug 320 tokiø prieglaudø, jose kasmet randa
prieglobstá apie 40 000 moterø.

Prievarta šeimoje tapo intensyviø tyrimø objektu. Tyrimai parodë, kad
didelæ átakà prievartai šeimoje atsirasti turi seksualiniai ir agresijos veiks-
niai. JAV šaltiniai teigia, kad dešimtadalá išþaginimø, apie kuriuos pranešë

                                                     
1 Hochschulz. Raubüberfälle auf Taxifahrer. 1997. S. 346.
2 Kaiser G. Kriminologie. S. 732.
3 Kaiser G. Kriminologie. S. 733.
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jø aukos, sudaro vyrø seksualinë prievarta savo þmonø atþvilgiu1. Ypaè pa-
vojinga padëtis, kai vyras ir þmona nëra išsiskyræ, bet kartu jau nebegyvena.
Seksualinë prievarta tokiais atvejais neretai pasireiškia agresyviais veiks-
mais, o uþ agresyviø veiksmø neretai slypi seksualiniai motyvai.

Seksualinë prievarta vaikø atþvilgiu – gana plaèiai paplitæs reiškinys.
Daþniausiai tai tëvo arba vyresnio brolio prievarta nepilnametës duk-
ters/sesers atþvilgiu. Vokietijoje 5–8 proc. moterø apklausos metu teigë,
kad iki 15 metø buvo seksualiai išnaudojamos. Nëra abejoniø, kad fizinë
prievarta nepilnameèiø, ypaè maþø vaikø, atþvilgiu – mušimas, kankinimas
– taip pat gali turëti seksualiná atspalvá. Apie tai liudija ákandimai vaiko
genitalijø srityje, kuriø kartais randama tiriant vaikø kankinimo šeimoje
bylas2.

6. Kriminalinë prievarta Lietuvoje

Lietuvos baudþiamajame kodekse numatyta daug ástatymø, kriminali-
zuojanèiø tam tikrus prievartos veiksmus. Draudþiami veiksmai labai ávai-
rûs (þr. 17 lentelæ). Vieni iš jø nukreipti prieš asmens gyvybæ ir sveikatà,
kiti riboja jo pilietines bei nuosavybës teises, jo seksualinæ orientacijà ir t.t.
Taèiau visais atvejais nusikaltëlis, siekdamas savo tikslø, susiduria su kito
þmogaus pasipriešinimu. Ir visais atvejais tà pasipriešinimà áveikia jëga,
nors tai ir draudþia ástatymas.

Tradiciškai kriminalinës prievartos sàvoka glaudþiai siejama su nusikal-
timais asmens gyvybei, sveikatai, orumui. Neretai kriminologinëje ir bau-
dþiamojoje literatûroje „kriminalinë prievarta”, „smurtiniai nusikaltimai”,
„agresyvûs nusikaltimai”, „nusikaltimai asmeniui” vartojami kaip sinoni-
mai. Visais atvejais omenyje turimi tokie „klasikiniai” prievartos nusikalti-
mai kaip nuþudymas, sunkus kûno suþalojimas, išþaginimas, kai tikras arba
potencialus aukos pasipriešinimas nuslopinamas fizine jëga.

Tikëtina, kad išskiriant šià nusikaltimø grupæ nemaþà vaidmená suvaidi-
no ir psichologinis veiksnys – intuityvus siekimas priešpastatyti juos nusi-
kaltimams nuosavybei.

Þmoniø sàmonëje šios dvi nusikaltimø grupës yra gana skirtingos. Baili
vagystë ir áþûli prievarta, šaltas vagies apskaièiavimas ir tamsios aistros,
skatinanèios þudyti arba prievartauti. Vagystë ir þmogþudystë – tai lyg du

                                                     
1 Krauß I. Vergewaltigung in der Ehe. 1984. S. 65-95.
2 Kaiser G. Kriminologie. S. 740.
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priešingi nusikaltimø poliai. Visi kiti nusikaltimai yra tarpiniai, turintys ir
vieno, ir kito bruoþø.

1 7  l e n t e l ë . Su kriminaline prievarta susijæ nusikaltimai
(pagal Lietuvos baudþiamàjá ástatymà)1

Straip-
snis

Straipsnio pavadi-
nimas

Straipsnio turinys

104 Tyèinis nuþudymas
105 Tyèinis nuþudymas

sunkinanèiomis
aplinkybëmis

Tyèinis nuþudymas:
1) savo motinos arba tëvo;
2) dviejø ar daugiau asmenø;
3) nëšèios moters;
4) pavojingu daugelio þmoniø gyvybei bûdu;
5) itin þiauriai;
6) darant kità sunkø nusikaltimà;ir kt.

106 Motinos tyèinis
nuþudymas savo
naujagimio

Motinos tyèinis nuþudymas savo kûdikio gimdymo metu ar
tuojau po gimdymo

107 Tyèinis nuþudymas,
didþiai susijaudinus

Tyèinis nuþudymas, staiga didþiai susijaudinus dël nukentëju-
siojo pavartoto priešingo ástatymams smurto ar sunkaus áþeidi-
mo

109 Nuþudymas dël
neatsargumo

110 Privedimas prie
saviþudybës

111 Tyèinis sunkus
kûno suþalojimas,
uþkrëtimas liga ar
kitoks susargdini-
mas

Tyèinis þmogaus kûno suþalojimas, uþkrëtimas liga ar kitoks
susargdinimas, pavojingas gyvybei arba sukëlæs regëjimo, gir-
dëjimo ar kurio nors kito organo ar jo funkcijø netekimà, psi-
chinæ ligà, nëštumo nutrûkimà, uþkrëtimà þmogaus imunodefi-
cito virusu (ÞIV), taip pat kitoká sveikatos sutrikimà, susijusá su
pastoviu, ne maþiau kaip treèdalio bendrojo darbingumo nete-
kimu, arba nepataisomà veido subjaurinimà

112 Tyèinis apysunkis
kûno suþalojimas,
uþkrëtimas liga ar
kitoks susargdini-
mas

Tyèinis þmogaus kûno suþalojimas, uþkrëtimas liga ar kitoks
susargdinimas, nepavojingas gyvybei ir nesukëlæs šio kodekso
111 straipsnyje numatytø pasekmiø, bet sukëlæs ilgalaiká kurio
nors organo funkcijø sutrikimà ar kitoká ilgalaiká sveikatos
suirimà arba þymø pastovø maþiau kaip treèdalio bendrojo
darbingumo netekimà

                                                     
1 Paþymëtina, kad tai tik svarbiausios Baudþiamojo kodekso veikos, susijusios su krimina-

line prievarta. Iš kitø veikø galima paminëti šias: neteisëtas laisvës atëmimas, ákaitø paëmi-
mas, prekyba þmonëmis, asmens šantaþas, trukdymas rinkëjui pasinaudoti rinkimø arba refe-
rendumo teise, buto nelieèiamybës paþeidimas, pilieèiø persekiojimas uþ kritikà, valdþios ar
visuomenës atstovo privertimas atlikti neteisëtus veiksmus, grasinimas arba smurtas pareigû-
no, visuomenës darbuotojo arba pilieèio, atliekanèio visuomeninæ pareigà, atþvilgiu, grasini-
mas nuþudyti, terorizavimas, teroro aktas ir daugelis kitø.
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Straip-
snis

Straipsnio pavadi-
nimas

Straipsnio turinys

113 Tyèinis sunkus ar
apysunkis þmogaus
kûno suþalojimas
didþiai susijaudinus

Tyèinis sunkus þmogaus kûno suþalojimas, staiga didþiai susi-
jaudinus dël nukentëjusiojo pavartoto priešingo ástatymams
smurto ar sunkaus áþeidimo

116 Tyèinis lengvas
kûno suþalojimas,
uþkrëtimas liga ar
kitoks susargdini-
mas

Tyèinis þmogaus kûno suþalojimas, uþkrëtimas liga ar kitoks
susargdinimas, nesukëlæs sveikatos sutrikimo

117 Smûgiø sudavimas
ir þiaurus kankini-
mas

Tyèinis smûgio sudavimas arba kitoks smurto veiksmas, sukëlæs
fiziná skausmà

118 Išþaginimas Lytinis santykiavimas, pavartojant fiziná smurtà ar grasinimus
arba pasinaudojant bejëgiška nukentëjusiosios bûkle

119 Prispyrimas moters
lytiškai santykiauti

Prispyrimas moters lytiškai santykiauti arba kitokia forma ten-
kinti lytinæ aistrà, jeigu tai padarë asmuo, nuo kurio moteris yra
materialiai ar tarnybiškai priklausoma

225 Chuliganizmas Tyèiniai veiksmai, šiurkšèiai paþeidþiantys viešàjà tvarkà ir
rodantys aiškø negerbimà visuomenës

7. Kriminalinës prievartos raida Lietuvoje

Statistikos duomenimis, nuþudymø Lietuvoje raida gana savotiška1.
Perëjimo prie ekonominiø santykiø laikotarpiu šiø nusikaltimø pradëjo
gana greitai daugëti. Ekonominiams santykiams pasiekus aukšèiausià
laipsná, nuþudymø skaièius buvo didesnis nei 1990 m. Paskui prasidëjo
„atoslûgis” ir nuþudymø skaièius pradëjo stabilizuotis, bet buvo gerokai
didesnis negu dešimtmeèio pradþioje (þr. 18 lentelæ ir 22 grafikà).

Visai kitokia yra sunkiø kûno suþalojimø raida (þr. 23 grafikà). Šie nu-
sikaltimai, nors ir svyravo, bet iš esmës nepakito. Ilgalaikë kitimo tenden-
cija ir vienu, ir kitu atveju – lëtas didëjimas. Turint omenyje šià pagrindinæ
tendencijà galima konstantuoti, kad svarbiausiø su prievarta susijusiø nusi-
kaltimø raida mûsø šalyje priskirtina antrajam raidos tipui. Panaši nuþu-
dymø raida ir kitose Baltijos šalyse. Kartu ir vienai, ir kitai bûdingi „šuo-
liai” – staigûs trumpalaikiai didëjimai arba maþëjimai.

                                                     
1 Išsamià smurtiniø nusikaltimø raidos analizæ atliko prof. G. Babachinaitë (Babachinaitë

G. Smurtiniai nusikaltimai Lietuvoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. Nr. 12 (4). 1999. P. 97-
103). Autorës analizë ne visada sutampa su èia pateikta. Dël to rekomenduojama šá straipsná
perskaityti.
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1 8  l e n t e l ë . Tyèiniai nuþudymai Lietuvoje (1930–2000)

Metai / 1930 1931 1932 1933 1934
Uþregistruota nusikaltimø 316 291 401 364
Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 1,45 1,20 1,63 1,47
Metai / 1935 1936 1937 1938 1939
Uþregistruota nusikaltimø 344 413 377 268 226
Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 1,38 1,64 1,48 1,04 0,77
Metai / 1960 1961 1962 1963 1964
Uþregistruota nusikaltimø 93 109 98 100
Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 0,33 0,38 0,34 0,34
Metai / 1965 1966 1967 1968 1969
Uþregistruota nusikaltimø 86 801 801 801 801

Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 0,29 0,27 0,26 0,26 0,26
Metai / 1970 1971 1972 1973 1974
Uþregistruota nusikaltimø 801 1062 1062 1062 1062

Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 0,25 0,33 0,33 0,33 0,32
Metai / 1975 1976 1977 1978 1979
Uþregistruota nusikaltimø 1062 1423 1423 1423 1423

Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 0,32 0,43 0,42 0,42 0,42
Metai / 1980 1981 1982 1983 1984
Uþregistruota nusikaltimø 1423 1584 1584 1584 1584

Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 0,42 0,46 0,46 0,45 0,45
Metai / 1985 1986 1987 1988 1989
Uþregistruota nusikaltimø 1584 1575 1575 1575 1575

Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 0,45 0,44 0,43 0,43 0,43
Metai / 1990 1991 1992 1993 1994
Uþregistruota nusikaltimø 224 260 303 480 523
Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 0,60 0,69 0,81 1,29 1,41
Metai / 1995 1996 1997 1998 1999
Uþregistruota nusikaltimø 502 405 391 356 343
Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 1,35 1,09 1,06 0,96 0,93
Metai / 2000
Uþregistruota nusikaltimø 398
Nusikaltimø sk. 10 000 gyventojø 1,08

Pastaba:  1, 2 ,3 ,4 ,5 – vidutiniškai per vienerius penkmeèio metus.
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22 grafikas. Uþregistruota tyèiniø nuþudymø 10 000 gyventojø (1930-2000)

Bûtina atsakyti á klausimà: kas ávyko 1995 m.? Tai didelio nuþudymø
šuolio laikotarpis. Nuþudymø raidos (ar duomenø?) „perturbacijà” sukëlu-
sio ávykio pëdsakø galima aptikti ir tiriant išþaginimus. Ir vieno, ir kito nu-
sikaltimo raida tais metais buvo netipiška.

Taèiau, kad ir koks bûtø atsakymas á minëtà klausimà, tikëtina, kad tai
laikinas „ávykis”, „epizodas”.

23 grafikas. Uþregistruotø tyèiniø sunkiø kûno suþalojimø skaièius
10 000 gyventojø (1960-2000)
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Ádomiai prievartos prieþastis Lietuvoje aiškina G. Babachinaitë straips-
nyje „Smurtiniai nusikaltimai Lietuvoje”1:

„Šie nusikaltimai daþniausiai yra tarpasmeninio, daþnai ilgai besitæsian-
èio arba subjektyviai išgyvenamo platesnio socialinio konflikto padarinys.
Kadangi nemaþa dalis nukentëjusiøjø nusikaltëliams buvo gerai paþástami
iš buitinës aplinkos þmonës ar net giminës, tai galima teigti, kad buitinis
konfliktiškumas šeimoje ir artimiausioje jos aplinkoje nemaþëja, o remian-
tis kitais (èia pateikiami savivaldybiø policijos darbo duomenys) rodikliais
galima netgi teigti, kad jis didëja, taèiau lieka latentiškas, neuþregistruotas.
Manyèiau, kad ir tyèiniø sunkiø kûno suþalojimø latentiškumas yra didesnis
negu buvo prieš dešimtá metø. Be to, asmeniui išsilaisvinant iš totalitarinës
jo elgesio kontrolës ir kartu daugëjant visuomenëje asmenø, priklausanèiø
ávairiø rûšiø marginalams (valkatø, suteneriø, prostituèiø, erotomanø, nar-
komanø, alkoholikø, turinèiø nusikalstamos patirties asmenø), taip pat
bedarbiø ir susilpnëjusio fizinio ir socialinio atsparumo asmenø, didëja pa-
èios visuomenës konfliktiškumas, pasireiškiantis ne tik per buitinius tar-
pasmeninius konfliktus, bet ir platesniu, viešesniu socialiniu mastu. Be to,
kuriantis ir plëtojantis rinkos ekonomikai, atsiranda objektyviai bûtini rin-
kos dalyviø kaip verslo partneriø (taip pat ir nusikalstamo verslo) ne tik
ekonominiai ryšiai, bet ir jø pagrindu besiformuojantys kitokio socialinio
bendravimo ryšiai. Be to, tarp Lietuvos verslo þmoniø nusistovëjo šiam
laikmeèiui bûdingos „paprotinës” teisës normos, kurios iš dalies atstoja
trûkstamus ástatymus, t.y. valstybinio teisinio ekonominiø santykiø regulia-
vimo stokà. Taèiau pastaruoju metu valstybinis šios srities reguliavimas
sustiprëjo ir nuolat tobulinamas, tad teisinio reguliavimo stoka laipsniškai
nustos bûti „paprotinës” teisës gyvavimo padarinys. Stipri šešëlinei ekono-
mikai priklausanèiø veiksniø átaka (pvz., mokesèiø nemokëjimas, pajamø ir
pajamø savininkø latentiškumas ir pan.). Be abejo, dalis šios „paprotinës”
teisës reguliuoja nusikalstamus ryšius valstybëje ir visuomenëje (tarp jø ir
korupcinius, protekcionizmo). Todël tam tikra dalis tyèiniø sunkiø kûno
suþalojimø bus (ir dabar yra) padaryta dël nusikalstamø grupuoèiø sàskaitø
suvedinëjimo bei sprendþiant minëtus „paprotinës” teisës dalykus daþniau-
siai taip pat tarpininkaujant nusikalstamoms grupuotëms ar pavieniams
nusikaltëliams profesionalams. Tuo labiau, kad kai kuriø sunkiø tyèiniø
kûno suþalojimø atvejais galëjo bûti siekiama sunaikinti, t.y. nuþudyti as-
mená (asmenis). Todël ankšèiau aptarti socialiniai ekonominiai veiksniai
yra ir tyèiniø nuþudymø prieþastis, tik tyèiniø nuþudymø latentiškumas
(nors per paskutiná dešimtmetá taip pat padidëjæs), kaip jau minëta, yra

                                                     
1 Babachinaitë G. Smurtiniai nusikaltimai Lietuvoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. Nr.

12 (4). 1999. P. 97-103.
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maþiausias (arba pats maþiausias). Jø latentiškumas yra maþesnis negu ty-
èiniø sunkiø kûno suþalojimø.

Per pastaràjá dešimtmetá keitësi ir socialiniø aplinkybiø, kuriomis pada-
romi tyèiniai nuþudymai, pagrindinës charakteristikos. Sovietiniais laikais
daugiau kaip 80 proc. tyèiniø nuþudymø Lietuvoje buvo padaroma dël šei-
mos santykiø nedarnos, ilgameèiø konfliktiniø santykiø šeimoje ar arti-
miausioje buitinëje aplinkoje. Daþnai tai bûdavo akivaizdûs nusikaltimai,
todël buvo lengvai išaiškinami ir ištiriami. Dabartiniu metu šie tyèiniai nu-
þudymai sudaro tik šiek tiek daugiau nei vienà treèdalá uþregistruotø tyèi-
niø nuþudymø. Didþiàjà dalá likusiøjø galima laikyti susijusiais su organi-
zuoto nusikalstamumo paplitimu ir stiprëjimu Lietuvoje, šio nusikalsta-
mumo pradine konsolidacija šalies viduje bei tarptautiniø nusikalstamø
grupuoèiø veikla mûsø šalyje. Be to, turi átakos jau minëtos „paprotinës”
teisës tarp verslininkø paplitimas, kitokios šešëlinës ekonomikos apraiškos.
Neatmestina tikimybë, kad tam tikrà dalá tyèiniø nuþudymø galëjo padaryti
pavieniai asmenys, nebûtinai susijæ su minëtomis þmoniø kategorijomis: tai
galëjo bûti nusikalstama kitø pavieniø asmenø, nesusijusiø giminystës ar
buitiniø santykiø ryšiais su šiais þmonëmis, iniciatyva, kilusi dël savanau-
diškø ar kitokiø paskatø.

Pastaraisiais metais išryškëjo nusikalstamø gaujø, besispecializuojanèiø
þudyti, t.y. šios srities profesionalø plataus masto veikla. Anksèiau samdyti
þudikai bûdavo gretimø šaliø pilieèiai. Jie atvykdavo nuþudyti ir gráþdavo á
savo gyvenamàjà šalá. Dabar ir Lietuvoje jau susiformavo šios rûšies nusi-
kaltimø darymo profesionalø sluoksnis. Galima padaryti išvadà, kad sam-
domø þudikø paklausa Lietuvoje didëja, todël ir formuojasi vietiniai
„profesionalai”, aptarnaujantys tiek kitas nusikalstamas grupuotes, tiek
verslo pasaulio þmones, tiek ir pavienius „interesantus”. Profesionaliø þu-
dikø padarytus nusikaltimus yra daug sunkiau atskleisti, todël ir tyèiniai
nuþudymai šiuo metu yra labiau latentiškesni negu prieš dešimt metø, ge-
rokai daugiau laiko ir lëšø sunaudojama jiems atskleisti, o teisësaugos ins-
titucijø darbuotojai privalo patys bûti vis profesionalesni ir geriau techniš-
kai aprûpinti".
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8. Nusikaltëlio asmenybë

Statistikos duomenys leidþia patikslinti tam tikrus nusikaltëlio asmeny-
bës bruoþus. Kitaip tariant, remdamiesi jais galime patikslinti bruoþus
þmoniø, kuriø tikimybë padaryti tokius nusikaltimus yra didelë.

Lytis

Nusikaltimà, susijusá su kriminaline prievarta, daug daþniau padaro vy-
rai nei moterys. 2000 m. moterims teko tik 10,6 proc. tyèiniø nuþudymø ir
9,1 proc. – pasikësinimø nuþudyti. Moterys padarë tik 14,9 proc. sunkiø
kûno suþalojimø. Iš 153 išþaginimø 2000 m. moterims neteko në vieno,
1998 m. iš 155 išþaginimø – 2 (1,3 proc.).

Šie duomenys rodo, kad su kriminaline prievarta susijusiø nusikaltimø
srityje moters „emancipacijos” – tradiciniø vyro ir moters vaidmenø susily-
ginimo procesas yra lëtas. Agresyvumas neretai laikomas vyriškumo poþy-
miu. Visai kitaip þiûrima á moters agresyvumà. Tai prieštarauja visuome-
nëje vyraujanèiam moters ávaizdþiui. Jeigu moteris agresyvi, vadinasi, ji
„vyriško charakterio”.

Šie skirtumai atskleidþia ir nusikaltimø prigimtá. Matome, kad krimina-
linës prievartos lygis visuomenëje labai priklauso nuo tradicijø, nuo to, kiek
visuomenë linkusi toleruoti agresijos ir prievartos apraiškas. Në vienas ki-
tas veiksnys lyèiø skirtumø poveikiui neprilygsta.

Amþius

Kriminalinæ prievartà daugiau vartoja jauni þmonës. Tikimybë, kad
þmogus padarys nusikaltimà, susijusá su kriminaline prievarta, yra ganëtinai
didelë 16–17–ais, o didþiausia – 18–24–ais jo gyvenimo metais. Vëliau ši
tikimybë maþëja (þr. 19 lentelæ).

Taigi kriminalinë prievarta kartu yra ir amþiaus, socialinio brendimo
problema.
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1 9  l e n t e l ë . Asmenø, padariusiø smurtinius nusikaltimus,
amþiaus grupës (2000 m.)

Amþiaus grupës
14–15 16–17 18–24 25–29 30 ir daugiau

Iš viso

Pasikësinimai
nuþudyti

-
(0 proc.)

4
(26,6 proc.)

4
(26 proc.)

7
(46,6 proc.)

15
(100 proc.)

Tyèinis sun-
kus kûno
suþalojimas

4
(2,6 proc.)

44
(28,2 proc.)

25
(16 proc.)

83
(53,2 proc.)

156
(100 proc.)

Išþaginimas
BK 118 str.

1
(0,5 proc.)

23
(15 proc.)

78
(51 proc.)

25
(16,4 proc.)

26
(17,1 proc.)

153
(100 proc.)

Tyèinis nuþu-
dymas

4
(1,5 proc.)

15
(5,7 proc.)

64
(24,1 proc.)

36
(13,6 proc.)

146
(55,1 proc.)

265
(100 proc.)

Uþimtumas

Darbingi, bet nedirbantys ir nesimokantys asmenys daug daþniau nei vi-
si kiti padaro nusikaltimus, susijusius su kriminaline prievarta. 2000 m.
jiems teko 71,7 proc. visø tyèiniø nuþudymø, 71,3 proc. sunkiø kûno suþa-
lojimø, 70,6 proc. visø išþaginimø.

Visos šios išvados paremtos oficialios statistikos duomenimis. Apie
kriminalinæ prievartà kalbame remdamiesi duomenimis, iš tikrøjø atspin-
dinèiais atvejus, kurie buvo pranešti policijai ir kuriuos ji uþregistravo, va-
dinasi, pripaþino nusikaltimais. Apie nusikaltëliø asmenybæ sprendþiame
pagal þmones, kuriø nusikaltimai buvo išaiškinti.

Tiek viktimologiniø tyrimø duomenys, tiek oficialioji statistika padeda
patikslinti tikràjá nusikaltimø skaièiø.

Viktimologinio tyrimo duomenys parodo, kad policijai pranešama tik
maþdaug kas ketvirtas nusikaltimas: 29,9 proc. apklaustøjø pranešë apie
uþpuolimà, kurá jie patyrë, 24,5 proc. – apie seksualinio pobûdþio prievartà.

Pirmasis skaièius rodo, jog Lietuvoje seksualinis išnaudojimas maþesnis
nei bendras Europoje. Tai rodo tarptautinis 1988 m. tyrimas, kuriame daly-
vavo Didþioji Britanija, Šiaurës Airija, Nyderlandai, Vokietija, Belgija,
Prancûzija, JAV, Kanada – iš viso 15 šaliø. Šio tyrimo duomenimis, 32,6
proc. Europos šaliø ir 34,7 proc. visø šaliø respondentø nurodë, kad prane-
šë policijai apie uþpuolimà, kurá jie patyrë per pastaruosius 5 metus. Kartu
tai maþiau nei Didþiojoje Britanijoje (èia apie tokius incidentus policijai
pranešë 43,9 proc. apklaustøjø) ir Prancûzijoje (35,9 proc. apklaustøjø).

Kalbant apie seksualinius incidentus paþymëtina, jog Lietuvoje, apklau-
sos duomenimis, policijai pranešama 24,5 proc. tokio pobûdþio incidentø.
Tai didesnis negu Europos šaliø (11,0 proc.) ir visø tyrime dalyvavusiø šaliø
(12,0 proc.) vidurkis. Ispanës, norvegës, suomës policijai praneša tik apie 7
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proc. su prievarta susijusiø seksualiniø incidentø1.
Taigi turime pagrindà manyti, kad turimi duomenys liudija tik apie tam

tikrà dalá (maþdaug ketvirtadalá) visø kriminalinës prievartos atvejø. Mûsø
išvados apie tokio nusikalstamumo lygá, pobûdá ir raidà lieèia iš tikrøjø tik
tam tikrà šiø nusikaltimø dalá – bûtent tà, kuri dël vienø ar kitø prieþasèiø
patenka á kriminalinës justicijos akiratá. Likusius tris ketvirtadalius inci-
dentø ir su jais susijusiø problemø nukentëjusieji sprendþia savarankiškai.
Dauguma stengiasi ávyká pamiršti. Tam tikra dalis kreipiasi á draugus bei
artimuosius, kad jie padëtø „atsiskaityti” su skriaudëju. Pagaliau pasitaiko
atvejø, kai nusikaltëlis pradeda derëtis su nukentëjusiuoju, kad šis nesi-
kreiptø á policijà.

Kaip ir vagysèiø atveju, su kriminaline prievarta susijusiø problemø
sprendimas mûsø visuomenëje þymiu mastu „privatizuotas”. Pilieèiai þiûri á
tai kaip á savo asmeniná reikalà, netiki, jog policija jas sugeba spræsti. Aki-
vaizdu, kad grieþtos ribos tarp atvejø, apie kuriuos pranešama, ir atvejø,
apie kuriuos jai nepranešama, nëra. Ji priklauso ir nuo gyventojø poþiûrio á
policijà (ir kriminalinæ justicijà apskritai), ir nuo tuo, kiek jie gali ir nori
spræsti problemà savarankiškai. Tai ribai pasikeitus á vienà ar kità pusæ iš
karto gali iš esmës pasikeisti visas nusikalstamumo vaizdas.

9. Kriminalinës prievartos aplinkybës ir aukos

Kokiomis aplinkybëmis ir kaip paprastai vartojama kriminalinë prie-
varta? Atsakymas á šá klausimà paprastam pilieèiui labai svarbus. Jeigu þi-
nomos tipiškos aplinkybës, galima tokiam atvejui pasiruošti: pagalvoti, kaip
jo išvengti, o jeigu nepavyko, tai bent þinoti, kaip elgtis, kà daryti. Aplinky-
biø tyrimas svarbus pareigûnams, kurie turi išaiškinti ir ištirti nusikaltimà.
Þinodami, „kaip paprastai bûna”, jie lengviau išaiškina aplinkybes ir su-
renka árodymus. Pagaliau þinant tipiškas aplinkybes galima rengti bendres-
nio pobûdþio prevencijos priemones.

Kriminalinës prievartos aplinkybes tiria kriminalistai ir kriminologai.
Kriminalistus domina ávairiausiø nusikaltimø (nuþudymø, išþaginimø, kûno
suþalojimø, apiplëšimø) padarymo bûdas (modus operandi). Kriminologai
atlieka viktimologinius tyrimus.

Ir vieni, ir kiti parodë, kaip sunku nustatyti kokius nors nusikaltimo
ypatumus, bûdingus kitiems tokiems nusikaltimams (þr. „Viktimologinis
kriminalinës prievartos aplinkybiø tyrimas”).

                                                     
1 Jan J. M. van Dijik, Mayhew P., Killias M. Experience of Crime across the World. – Klu-

wer, 1990. P. 177.
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Viktimologinis kriminalinës prievartos aplinkybiø
tyrimas

Aplinkybës, kuriomis auka paskutiná kartà tiesiogiai nukentëjo ben-
draudama su kitu asmeniu1 (þr. 20 lentelæ).

2 0  l e n t e l ë . Smurto aplinkybës

Nukentëjusieji dël teisës paþeidimo
Aplinkybës Uþpuolimas /

Grasinimas
Seksualinio

pobûdþio veika
Plëšimas

Vieta:
savo namuose 2 1

2 1 , 7
4   7         14,2

prie savo namø 33         33,6 6 14         29,8
darbe   4           3,8 1
kaþkur mieste 32         32,8 7 20         41,8
kaþkur Lietuvoje   7           7,5 2   3           6,5
uþsienyje   1           2,2

Skriaudëjø skaièius:
vienas asmuo 41         41,7 14 11         22,5
du þmonës 14         14,4 2 10         21,4
trys ir daugiau þmoniø 37         37,6 3 16         32,5
neþino   6           5,7   9         18,0

Skriaudëjas (arba bet kuris iš jø) turëjo ginklà
arba koká nors kità daiktà, kurá panaudojo kaip
ginklà:

taip 29         29,4 1   9         13,3
ne 55         55,5 18 28         57,8
neþino 14         14,5 1   9         18,3

Koks ginklas tai buvo:
peilis   6   1
šaunamasis ginklas   7 1   4
kitas ginklas / strypas   7
kaþkoks daiktas buvo panaudotas kaip gin-
klas   7   4
neþino   1

Ar ginklas faktiškai buvo panaudotas:
taip   13   5
ne 14 1   4
neþino   1

                                                     
1 Dapšys A., Babachinaitë G. ir kiti. Tarptautinis viktimologinis tyrimas Lietuvoje 1997 m.:

baigiamoji ataskaita. – Vilnius, 1997.
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Pagrindinë tendencija – didþiulë atvejø, situacijø, aplinkybiø, motyvø,
aukos ir nusikaltëlio asmenybës bruoþø ávairovë. Kriminalinë prievarta gali
atsirasti ávairiausiomis aplinkybëmis, sprendþiant ávairiausias þmoniø tar-
pusavio ir asmenines problemas. Kriminalinë prievarta tiek ávairi, kiek ávai-
rus pasaulis, santykiai tarp þmoniø. Tokios pat skirtingos gali bûti ir reko-
mendacijos, kokiø priemoniø imtis kovojant su kriminaline prievarta. Au-
kos pasipriešinimas gali bûti tinkama taktika vienais atvejais ir visiškai ne-
tinkama kitais. Leidimas turëti ginklà gali padëti aukai, bet kartu gali ap-
ginkluoti nusikaltëlá1. Dël to ir prevencijos priemonës yra iš esmës skirtin-
gos. Jos priklauso nuo to, kur bandoma nusikaltimui uþkirsti kelià – šei-
moje, gatvëje, rajone ar uþ jo ribø. Jos gali priklausyti ir nuo nusikaltëlio
asmenybës bei aukos galimybiø.

  

                                                     
1 Þr.: Klimas T. Ar turiu teisæ gintis? // Veidas. Nr. 10 (28). 1995. P. 22-23.
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